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Hamrovské špekáčky - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 45%, hovězí maso 25%, vepřové sádlo 10%, voda 18%, konzervant E 

250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, dextróza, E 451 – Trifosforečnany, E 315 – Kyselina 

erythorbová, E 316 – Erythorban sodný, E 330 – Kyselina citrónová, E 120 – Kyselina karmíno-

vá, karmin , jedlé vepřové střevo. Tuk max. 45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa.  
 

Hamrovské uzenky - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 53%, hovězí maso 25%, voda 20%, konzervant E 250, koření, extrakt 

koření, jedlá sůl, dextróza, E 451 – Trifosforečnany, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 330 – Kyselina citrónová, E 120 – Kyselina karmínová, karmin, jedlé vep-

řové střevo.Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Hamrovské lahůdkové párky  - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 58%, hovězí maso 20%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření, 

extrakt koření, E 330 – Kyselina citrónová, E 450 – Difosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 

300 – Kyselina askorbová, Dextróza, Laktóza, (obsahuje, mléčnou bílkovinu, hořčici), jedlé 

skopové střevo.Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Hamrovské debrecínské párky - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 63%, hovězí maso 20%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření, 

extrakt koření, E 330 – Kyselina citrónová, E 450 – Difosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 

300 – Kyselina askorbová, Dextróza, Laktóza, (obsahuje, mléčnou bílkovinu, hořčici), jedlé 

skopové střevo.Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Hamrovský točený - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso 53%, hovězí maso 25%, voda 20%, konzervant E 250, koření, extrakt 

koření, jedlá sůl, dextróza, E 451 – Trifosforečnany, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 330 – Kyselina citrónová, E 120 – Kyselina karmínová, karmin, jedlé vep-

řové střevo.Tuk max. 30%.  

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Hamrovský polský - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso 53%, hovězí maso 25%, voda 20%, konzervant E 250, koření, extrakt 

koření, jedlá sůl, E 451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 315 – Kyselina erythor-

bová, E 316 – Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina karmínová, karmín, 

jedlé vepřové střevo.Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
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Papriková uzenka - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 
Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, voda 10%, paprika 1%, jedlá sůl,  konzervant E 

250, koření, extrakty koření, emulgátor E 452, antioxidant E 300, E 301, jedlé vepřové stře-

vo.Tuk max. 35%. 

Doba použitelnosti 7dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Ďábelské párky - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, voda 10%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření, 

extrakty koření, emulgátor E 452, antioxidant E 300, E 301, jedlé skopové střevo.Tuk max. 35%. 

Doba použitelnosti 7dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Grilovací klobása  - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření (pepř, koriandr, ci-

bule, kmín, majoránka), E 621 mononatriumglutamát, dextróza, aroma, jedlé vepřové střevo. 

Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Grilovací klobása se sýrem - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 70%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření (pepř, koriandr, ci-

bule, kmín, majoránka), eidam 8% (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury), E 621 mononatriumglu-

tamát, dextróza, aroma, jedlé skopové střevo. Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Šunková klobása - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, konzervant E 250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, E 

451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina karmínová, karmin, jedlé vepřové 

střevo. Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 7 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Šunková klobása se sýrem - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso 70%, voda 20%, konzervant E 250, eidam 8% (mléko, jedlá sůl, mléčné 

kultury), koření, extrakt koření, jedlá sůl, E 451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 

315 – Kyselina erythorbová, E 316 – Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina 

karmínová, karmin, jedlé vepřové střevo. Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 7 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
 

Ostravská klobása - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, konzervant E 250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, E 

451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina karmínová, karmin, jedlé vepřové 

střevo. Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 7 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 14 dnů, viz etiketa. 
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Gothajský salám - Masný výrobek tepelně opracovaný  
Složení: vepřové maso 43%, hovězí maso 30%, vepřové sádlo 15%, voda 10%, konzervant E 

250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, dextróza, E 451 – Trifosforečnany, E 315 – Kyselina 

erythorbová, E 316 – Erythorban sodný, E 330 – Kyselina citrónová, E 120 -  Kyselina karmíno-

vá, nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

Junior - Masný výrobek tepelně opracovaný  
Složení: vepřové maso 43%, hovězí maso 35%, sádlo syrové 10%, voda 10%, jedlá sůl, konzer-

vant E 250, koření, extrakty koření, emulgátor E 452, antioxidant E 300, E 301, nejedlý techno-

logický obal. Tuk max. 30%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

Pikant - Masný výrobek tepelně opracovaný   
Složení: vepřové maso 65%, hovězí maso 23%, voda 10%, jedlá sůl, konzervant E 250, koření, 

extrakty koření, emulgátor E 452, antioxidant E 300, E 301, nejedlý technologický obal. Tuk 

max. 30%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Šunka dušená – standardní - Masný výrobek tepelně opracovaný  
Složení: vepřové maso - kýta 73%, voda 25%, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťovadla (E 407, 

E 425), stabilizátory (E 451, E 450), maltodextrin, zvýrazňovač chuti (E 621), dextróza, antioxi-

dant (E 316), aroma , nejedlý technologický obal. Tuk max. 5%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Dětská šunka výběrová - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso - kýta 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťovadla (E 407, 

E 425), stabilizátory (E 451, E 450), maltodextrin, dextróza, antioxidant (E 316), nejedlý techno-

logický obal. Tuk max. 5%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Šunka kuřecí z prsou – standardní - Masný výrobek tepelně opracovaný 
Složení: kuřecí maso 73%, voda 25%, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťovadla (E 407, E 425), 

stabilizátory (E 451, E 450), maltodextrin, zvýrazňovač chuti (E 621), dextróza, antioxidant (E 

316), aroma, nejedlý technologický obal. Tuk max. 15%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Šunkový salám zauzený - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 73%, voda 25%, konzervant E 250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, E 

451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina karmínová, karmín, nejedlý techno-

logický obal. Tuk max. 15%.  

Doba použitelnosti 14 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Šunkový salám speciál - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 73%, voda 25%, konzervant E 250, koření, extrakt koření, jedlá sůl, E 

451 – Trifosforečnany, E 621 – Glutamát sodný, E 315 – Kyselina erythorbová, E 316 – 

Erythorban sodný, E 331 – Citráty sodné, E 120 – Kyselina karmínová, karmín, nejedlý techno-

logický obal. Tuk max. 15%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
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Kuřecí šunkový salám - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: kuřecí maso 73%, voda 25%, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťovadla (E 407, E 425), 

stabilizátory (E 451, E 450), maltodextrin, zvýrazňovač chuti (E 621), dextróza, antioxidant (E 

316), aroma,  nejedlý technologický obal. Tuk max. 15%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Bavorská sekaná - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 38%, hovězí maso 25%, voda 25%, jedlá sůl, konzervant E 250, strou-

hanka 10% (pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), emulgátor E 451, E 452, dextróza, 

koření hořčice, antioxidant E 300, E 301, přírodní barvivo, příchuť. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Bavorská sekaná se sýrem- Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 33%, hovězí maso 22%, voda 25%, jedlá sůl, konzervant E 250, strou-

hanka 10% (pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), eidam 8% (mléko, jedlá sůl, mléčné 

kultury), emulgátor E 451, E 452, dextróza, koření hořčice, antioxidant E 300, E 301, přírodní 

barvivo. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Bezlepková sekaná - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 48%, hovězí maso 30%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, emulgá-

tor E 451, E 452, dextróza, koření (také hořčice), antioxidant E 300, E 301, přírodní barvivo, 

příchuť. Tuk max. 40% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
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Jaternice - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 58%, vepřové droby 10%, jedlá sůl, vývar z masa 20%, pečivo 10% 

(pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), směs koření, jedlé hovězí střevo. Tuk max. 

45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Jelítka - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 58%, vepřová krev 20%, vepřové droby 10%, pečivo 10% (pšeničná 

mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), jedlá sůl, směs koření, jedlé hovězí střevo. Tuk max. 

45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Prejt světlý - Masný výrobek tepelně opracovaný 
Složení: vepřové maso 58%, vepřové droby 10%, vývar z masa 20%, jedlá sůl, pečivo 10% 

(pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk 

max. 45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Prejt tmavý - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 58%, vepřová krev 20%, vepřové droby 10%, pečivo 10% (pšeničná 

mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), jedlá sůl, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk 

max. 45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Tlačenka světlá - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 73%, vepřové kůže 10%, vývar z masa 15%, jedlá sůl, konzervant 

E250, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk max. 45%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Tlačenka tmavá - Masný výrobek tepelně opracovaný 
Složení: vepřové maso 73%, vepřové kůže 10%, vepřová krev 15%, jedlá sůl, konzervant E 

250, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk max. 45%. 

Doba použitelnosti 21dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

Masový sulc - Masný výrobek tepelně opracovaný 
Složení: vepřové maso 60%, vepřové kůže 8%, sterilovaná zelenina 15%, vývar z masa 15%, 

jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk max. 45%. 

Doba použitelnosti 21dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

Předvařené hovězí dršťky - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vařené hovězí dršťky 100%, nejedlý technologický obal. 

Doba použitelnosti 14 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

Játrová cihla - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 63%, vepřová játra 25%, jedlá sůl, konzervant E250, vývar z masa 

10%, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 14 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

Játrový zauzený - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 63%, vepřová játra 25%, jedlá sůl, konzervant E250, vývar z masa 

10%, směs koření, nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 7 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C.  
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Dršťková polévka - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: dršťky 20%, vepřové žaludky 20%, vývar z vepřového masa 55%, jedlá sůl, koření, 

pšeničná mouka, plastový kelímek. Tuk max. 35%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

 

Gulášová polévka - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: hovězí maso 35%, jedlá sůl, voda 60%, kořenící směs, pšeničná mouka, plastový 

kelímek.Tuk max. 35% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 
 

 

Maso v sádle - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: vepřové maso 65%, vepřové sádlo 35%, jedlá sůl, pepř, plastový kelímek. Tuk max. 

40%. 

Doba použitelnosti výrobku je 21 dní – viz. etiketa. Skladujte do +9°C. 

 

Škvarková pomazánka  - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: škvarky 77%, škvařené vepřové sádlo 21%, jedlá sůl, pepř, česnek, cibule, kmín, 

hořčice, plastový kelímek. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti výrobku je 40 dní – viz. etiketa. Skladujte do +9°C. 
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Šunka v aspiku  - Masný výrobek tepelně opracovaný 

Složení: nakrájená šunka standard 43%, sterilovaná zelenina 20%, jedlá sůl, konzervant E250, 

želatina, voda 35%, ocet, cukr, zahušťovadla (E 407, E 425), stabilizátory (E 451, E 450), 

maltodextrin, zvýrazňovač chuti (E 621), dextróza, antioxidant (E 316), aroma. Nejedlý tech-

nologický obal. Tuk max. 15% 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Debrecínská pečeně  - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso - pečeně 78%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, paprika, stabili-

zátory (E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxi-

dant (E 316). Tuk max. 20%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Kladenská pečeně - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 451, E 

450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 316). Tuk 

max. 20%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 

 

Kladenka v pepři - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 77%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, pepř 2%, stabilizátory (E 

451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 20%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Moravské uzené - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, kuler (barvivo E150d), 

stabilizátory (E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), 

antioxidant (E 316).Tuk max. 15%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Anglická slanina - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 78%, voda 20%, jedlá sůl, konzervant E250, kuler (barvivo E150d), 

stabilizátory (E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), 

antioxidant (E 316). Tuk max. 40% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Bůčková roláda - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: bok bez kosti 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 451, E 

450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 316). Tuk 

max. 45%. 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
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Uzená kýta bez kosti - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso - kýta 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 

451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 15% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Uzená žebírka - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso - žebra s kostí 90%, voda 8%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory 

(E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 20% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Uzené koleno BK - triangl - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso - koleno 90%, voda 8%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 

451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 15% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Uzená krkovice bez kosti - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  
Složení: vepřové maso - krkovice 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory 

(E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 20% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 

 

Uzený bok bez kosti - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený  

Složení: vepřové maso – bok bez kosti 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizá-

tory (E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant 

(E 316). Tuk max. 40% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
 

Uzené kuřecí části - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: kuřecí maso 83%, voda 15%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 451, E 

450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 316). Tuk 

max. 15% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
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Uzený špek - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: maso - vepřové hřbetní sádlo 98%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 451, 

E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 316). 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 

 

Paprikový špek - Masný výrobek tepelně opracovaný uzený 

Složení: maso - vepřové hřbetní sádlo 98%, jedlá sůl, konzervant E250, paprika 0,02%, stabi-

lizátory (E 451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antio-

xidant (E 316). 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

Doba použitelnosti vakuově baleného výrobku je 21 dnů od data expedice, viz etiketa. 
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Turistický salám - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 
Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, koření, dextróza. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Turista se sýrem - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 65%, hovězí maso 15%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, eidam 8% (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury), koření, dextróza. Nejedlý tech-

nologický obal. Tuk max. 40%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Turista s česnekem - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 
Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, koření, česnek 0,02%, dextróza. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Turista s pepřem - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, pepř 0,02%, koření, dextróza. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Vysočina - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, koření, dextróza. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 40%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Krkonošský salám - Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný uzený 

Složení: vepřové maso 68%, hovězí maso 20%, syrové vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2 %, 

konzervant E250, koření, dextróza. Nejedlý technologický obal. Tuk  max. 50%. 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 
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MASNÝ VÝROBEK - POLOTOVAR 

 

Bílá klobása  - Masný polotovar 

Složení: vepřové maso 45%, maso hovězí 10% voda 20%, mléko 15%, jedlá sůl, pečivo 8% 

(pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí), pepř černý, muškátový ořech, citrónový kon-

centrát, cukr, stabilizátor (E452), dextróza, regulátor kyselosti (E575), antioxidant 

(E300,E330), extrakty koření. Jedlé skopové střevo. Tuk max. 25%. Určeno k tepelnému 

opracování. 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Skladujte do +4°C. 
 
 

Játrová zavářka - Masný polotovar 

Složení: hovězí játra 60%, vepřové sádlo 15%, voda 2%, jedlá sůl, směs přírodního koření a 

extraktů, strouhanka 20% (pšeničná mouka, voda, tuk, sůl, cukr, droždí). Plastový kelímek. 

Tuk max. 20% 

Určeno k tepelnému opracování. 

Doba použitelnosti 7 dnů od data expedice. Skladujte do +4°C.  

 

Vepřové koleno k pečení - Masný polotovar 

Složení: vepřové maso - koleno 90%, voda 8%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E 

451, E 450), zahušťovadla (E 407a, E 415), živočišná bílkovina (vepřová), antioxidant (E 

316). Tuk max. 15% 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

 

 

 

JEDLÉ ŽIVOČIŠNÉ TUKY 

 

Vepřové sádlo  - Jedlý živočišný tuk 

Složení: čisté vepřové sádlo bez přísad 100%. Plastový kelímek.  

Doba použitelnosti výrobku je 60 dnů – viz etiketa. Skladujte do +9°C. 

 

Vepřové sádlo se škvarky - Jedlý živočišný tuk  

Složení: vepřové sádlo 85%, škvarky 15%. Plastový kelímek.  

Doba použitelnosti výrobku je 60 dnů – viz etiketa. Skladujte do +9°C. 

 

Škvarky - Jedlý živočišný tuk 
Složení: škvarky 100%. Plastový kelímek. 

Doba použitelnosti výrobku je 30 dnů – viz etiketa. Skladujte do +9°C. 
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MASNÉ VÝROBKY TEPELNĚ NEOPRACOVANÉ 

 

Métský salám  - Masný výrobek tepelně neopracovaný 
Složení: Vepřové maso 95%, voda 2%, směs přírodního koření, cukr, startovací kultury, kon-

zervant E250, jedlá sůl do 3,7%. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 65%. 

Doba použitelnosti 10 dnů od data expedice. Skladujte do +5°C. 

 

 

 

 

MASNÉ VÝROBKY TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ 

 

Tomášova papriková klobáska  - Masný výrobek trvanlivý fermentovaný uzený 

Složení: vepřové maso 87,5%, vepřové sádlo 10%, jedlá sůl do 4,2%, paprika 2% konzervant 

E250, směs přírodních koření, extrakty koření. Jedlé vepřové střevo. Tuk max. 50%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

Lovecký salám  - Masný výrobek trvanlivý fermentovaný uzený 

Složení: vepřové maso 78%, hovězí maso 10% vepřové sádlo10%, jedlá sůl do 4,2%, konzer-

vant E250, směs přírodních koření, extrakty koření. Nejedlý technologický obal. Tuk max. 

50%.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice. Skladujte do +20°C. 

 

 

 
 


