Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Párkoviny (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

299068

Opekačky

cca 2 kg

mechanicky separované hydinové mäso 35%, bravčová kožová
emulzia 22%, bravčová slanina bez kože 12%, bravčové mäso 4%,
pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, extrakty korenia,
stabilizátory E450, E451, cesnak, glukózový sirup, látky zvýrazňujúce chuť a vôňu E621, E635, antioxidant E316, sója,
probiotiká

299714

Špekačky

cca 2 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 40%, pitná voda, slanina, bravčové
kože, zemiakový škrob, živočíšna bravčová bielkovina, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, E262, stabilizátor E450, zvýrazňovač
chuti a arómy E621, E635, emulgátor E1450, antioxidant E300,
prírodné koreniny a extrakty prírodných korenín, farbivo E120,
zahusťovadlo E407, E412, E417, E508, dextróza, paprika, cesnak

294428

Páročky MINI

cca 0,5 kg

270470

Zloženie výrobku

hydinové mechanicky separované mäso min. 38%, pitná voda,
bravčové kože, ryža, hovädzí loj, modifikovaný škrob E1422, jedlá
soľ, konzervačné látky E250, E262, živočíšna (bravčová)
bielkovina, stabilizátory E450, E451, antioxidant E 300,
zvýrazňovač chuti a arómy E 621, hroznový cukor, koreninové
extrakty, zahusťovadlá E407a, E412, E417, E508, dextróza,
farbivo E 120.

Hydinové párky YANO cca 1,7 kg kuracie mechanicky separované mäso 48%, kuracie kože, pitná
voda, pšeničná krupica (glutén), jedlá soľ, cukor, sójová bielkovina,
zemiakový škrob, koreniny a výťažky prírodných korenín, hydrolyzát
sójovej bielkoviny, maltodextrín, glukóza, výťažok droždia, emulgátory E471, E472c, stabilizátory E451, E262i, E262ii, antioxidanty
E331, E316, E301, E331iii, vzýrazňovač chute a vône E621,
chemická konzervačná látka E250.
Výrobok obsahuje alergény: sóju, glutén. Výrobok môže obsahovať
stopové množstvá zelera, horčice, vajec, mlieka s laktózou.

298674

Krásno párky

cca 0,7 kg

292532

Párky BIMBO

cca 1 kg

293798

Viedenské párky

cca 1,2 kg

bravčové mäso min. 45%, voda, bravčové kože, zemiakový škrob,
jedlá soľ, sója, extrakty korenia, korenie, sušená zelenina,
dextróza, stabilizátory E250, E450, E451, E452, E500, zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635, antioxidant E316, zahusťovadlo
E412, mlieko, obsah tuku max. 40%, obsah lepku max. 20mg/kg
pitná voda, morčacie kože, mechanicky separované morčacie
mäso 23,6%, pšeničná krupica, bravčové kože, škrob, jedlá soľ,
sójová bielkovina, koreniny a ich výťažky (obsahujú horčicu),
arómy, zvýrazňovač chute a vône E621, vláknina, antioxidanty
E316, E300, aróma udiarenského dymu, chemická konzervačná
látka E250
Výrobok obsahuje alergény: glutén, sóju, horčicu. Výrobok
môže obsahovať stopové množstvá vajec, mlieka, zelera.
bravčové a hovädzie mäso min. 42%, slanina, pitná voda, bravčové
kože, jedlá soľ, konzervačná látka E250, živočíšna (bravčová)
bielkovina, škrob, zvýrazňovač chuti a arómy E621, zmes
korenia, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Párkoviny (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Zloženie výrobku

293819

HOT - DOG párky

cca 1,5 kg

290773

Desiatové párky

cca 1 kg

270471

MäsoSpiš párky

mechanicky separované morčacie mäso 35,3%, mechanicky
separované kuracie mäso 5%, hydinové kože, pitná voda,
bravčové kože, bravčové mäso 3,6%, krupica (z pšenice), jedlá
soľ, kukuričná múka, zahusťovadlo E1422, stabilizátor E452,
koreniny, výťažky a arómy korenín, zvýrazňovač chute a vône
E621, antioxidant E300, sójová vláknina, chemická konzervačná
látka E250
Výrobok obsahuje alergény: glutén, sóju. Výrobok môže obsahovať
stopové množstvá vajec, mlieka, zelera, horčice
hydinové mechanicky separované mäso min. 38%, pitná voda,
bravčové kože, ryža, hovädzí loj, škrob, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, E262, živočíšna (bravčová) bielkovina, stabilizátor
E450, E451, antioxidant E300, zvýrazňovač chuti a vône E621,
hroznový cukor, koreninové extrakty, zahusťovadlo E407a, E412,
E417, E508, dextróza, farbivo E120

cca 1,2 kg bravčové a hovädzie mäso min.35%, pitná voda, slanina, bravčové kože,

prírodné koreniny a extrakty prírodných korenín, stabilizátor E450,
zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635, antioxidant E300, jedlá
soľ, konzervačné látky E250, E262, modifikovaný škrob E1422,
živočíšna (bravčová) bielkovina, zahusťovadlá E450, E451, cesnak.
8588003411303
8588003411310

Párky catering

1 kg
8 kg

mechanicky separované morčacie mäso 31,9%, mechanicky
separované kuracie mäso 5%, morčacie mäso 28,5%, pitná voda,
morčací tuk, pšeničná krupica, hydinové kože, regulátor
kyslosti E325, jedlá soľ, kukuričná múka, stabilizátor E452,
koreniny, výťažky a arómy korenín, zvýrazňovač chute a vône
E621, antioxidant E300, chemická konzervačná látka E250
Výrobok obsahuje glutén. Výrobok môže obsahovať stopové
množstvá sóje, mlieka, zelera, horčice.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Párkoviny (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

5900567003917

Berlinki classic OA

1 kg

bravčové mäso 71%, pitná voda, jedlá soľ, modifikovaný škrob,
sójová bielkovina, koreniny, zahusťovadlo E407, stabilizátory
E451,E452, glukóza, zvýrazňovač chute a vône E621, kolagénová
bravčová bielkovina, výťažky korenín, antioxidant E301, cukor,
chemická konzervačná látka E250.
Výrobok obsahuje sóju. Vo výrobnom závode sa
tiež používa lepok, mliečne bielkoviny, laktóza, zeler, horčica.

5900567009018

Bratislavské párky
/Animex/

1 kg

bravčové mäso 54%, pitná voda, bravčový tuk, bravčové mechanicky separované mäso, sójová bielkovina, modifikovaný škrobE1422,
stabilizátory E452, E331, bravčová kolagénová bielkovina,
zvýrazňovač chute a vône E621, antioxidanty E315, E316,
výťažky korenín, koreniny, aróma, chemická konzervačná látka
E250
Výrobok obsahuje sóju. Vo výrobnom závode sa tiež používa
glutén, mliečna bielkovina, laktóza z mlieka, zeler, horčica.

273294

Bratislavské párky
/Pekpol/

1 kg

bravčové mäso 58,3%, pitná voda, bravčový tuk, mechanicky
oddelené br.mäso, bravčové spojivové tkanivo, modifikovaný škrob,
sójová bielkovina, jedlá soľ, maltodextrín, dextróza, zahusťovadlo
E401, stabilizátory E331, E451, E450, E452, E327, živočíšna
bravčová bielkovina, antioxidanty E316, E301, zvýrazňovač chute
E621, arómy, regulátor kyslosti 332, chemická konzervačná
látka E250.

290236

Zipser párky

cca 1,4 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 58%, slanina, pitná voda, bravčové
kože, jedlá soľ, konzervačná látka E250, E262, zmes korenia,
zvýrazňovač chute a vône E621, farbivo E120, cesnak, stabilizátor
E450, E451, antioxidant E300, živočíšna (bravčová) bielkovina

292555

Obyčajné párky

cca 1,3 kg

hydinový mechanicky separované mäso min.50%, kuracie kože,
pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, živočíšna
(bravčová) bielkovina, modifikovaný škrob E1422, stabilizátor
E450 a E451, zmes prírodných korenín (muškátový orech, zázvor,
koriander, cesnak, kardamón), dextróza, zvýrazňovač chuti a
arómy E621, antioxidant E300 a E316, prírodné aromatické
látky, extrakty korenín.

292555

Obyčajné párky
Prémium

cca 1,7kg

kuracie mechanicky separované mäso 37,9%, pitná voda,
morčacie mäso 15,2%, bravčové mäso 10,1%, bravčový tuk,
bravčové spojivové tkanivo, zemiakový škrob, pšeničná krupica,
jedlá soľ, sójová bielkovina, arómy a výťažky korenín, prírodné
koreniny, stabilizátory E331, E500i, E327, E325, E262,
zahusťovadlo E407, dextróza, modifikovaný škrob, vláknina z
citrusov, výťažok z droždia, rastlinný tuk, antioxidanty E301, E316,
zvýrazňovače chute E621, E635, chemická konzervačná látka
E250.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Párkoviny (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

294424

Hydinové párky

cca 1 kg

Zloženie výrobku
hydinový mechanicky separované mäso min.50%, kuracie kože,
pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, živočíšna
(bravčová) bielkovina, modifikovaný škrob E1422, stabilizátor
E450 a E451, zmes prírodných korenín (muškátový orech, zázvor,
koriander, cesnak, kardamón), dextróza, zvýrazňovač chuti a
arómy E621, antioxidant E300 a E316, prírodné aromatické
látky, extrakty korenín.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Klobásy (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

293831

Ipeľská klobása

cca 1,6 kg

Zloženie výrobku
hydinové mechanicky separované mäso min. 30%, pitná voda,
bravčové kože, hydinové kože, slanina, zemiakový škrob, ryža,
jedlá soľ, konzervačná látka E250, E262, prírodné koreniny
a extrakty prírodných korenín, stabilizátor E450, zvýrazňovač
chuti a arómy E621, E635, antioxidant E300, živočíšna bravčová
bielkovina, zahusťovadlo E412, E407a, E417, E508, dextróza

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Klobásy (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

273291

Bravčová domáca
klobása

cca 2 kg

292723

Zloženie výrobku
bravčové mäso min.46%, hovädzie mäso min. 4%, množstvo tuku
Max. 40%, bravčové kože, pitná voda, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E250, cukor, skrobový sirup, dextróza,
zmes korenín

Gombasecká klobása cca 0,6 kg bravčové mäso 75%, hovädzie mäso 21%, bravčová slanina,
jedlá soľ, koreniny, dextróza, antioxidant E300, chem. konzer.
látka E250, zvýrazňovač chutnosti E621,
Pri výrobe bol použitý probiotický prípravok FARGO 37.
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, laktózy a mliečnej
bielkoviny.

296518

Košická čabajka

cca 0,2 kg

bravčové mäso 75%, hovädzie mäso 21%, bravčová slanina,
jedlá soľ, koreniny, dextróza, chem. konzervačná látka E250,
zvýrazňovač chutnosti E621,
Pri výrobe bol použitý probiotický prípravok FARGO 37.
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, laktózy a mliečnej
bielkoviny.

292722

Bratislavská klobása

cca 0,7 kg

bravčové mäso 73%, hovädzie mäso 23%, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, koreniny, cukor, antioxidant E300

299100

Kľušovská klobása

voľná

70% bravčové mäso, 30% hovädzie mäso, jedlá soľ, cesnak,

zmes korenia
Kopanická surová
klobása

voľná

bravčové mäso 94%, koreniny, jedlá soľ, chem. konzervačná
látka E250, cukor, cesnak

297350

Lángolt klobása

cca 2 kg

bravčové mäso 72%, hovädzie mäso 18%, voda 6%, dusitanová
soliaca zmes 2%, zmes korenín (prírodné koreniny a extrakty
korenín, dextróza, stimulátor chutnosti E621, E635, antioxidant
E300, farbivo E120), cesnak

271842

Domáca klobása
pikantná

voľná

bravčové mäso 95%, pitná voda, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E250, zmes korenia, cukor, cesnaková pasta

283053

Pišta klobása

cca 2 kg

bravčové mäso 85%, hovädzie mäso 6%, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, paprika sladká, paprika pálivá, čierne korenie, rasca,
cesnak, pitná voda

298800

Lahôdková klobása

cca 3,5 kg

bravčové a hovädzie mäso 77%, bravčové tuky, bravčové kože,
cesnak, jedlá soľ, prírodné koreniny, môže obsahovať stopy
gluténu menej ako 2 mg/100 g

271638

Pravá domáca
klobása

cca 0,9 kg

bravčové mäso 97%, jedlá soľ, prírodné koreniny, cesnak, cukor.

293830

Oravská klobása

cca 1 kg

bravčové mäso 70%, bravčové kože 5%, pitná voda, jedlá soľ
a konzervačná látka E250, zmes korenia a extrakty korenín,
mäsová príchuť, živočišne bielkoviný stimulátor chutnosti E621,
zahusťovadlo E407, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E300,
farbivo E120.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Klobásy (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

299082

Gazdovská klobása
/Erik/

cca 2 kg

271121

Tokajská klobása

cca 1,5 kg

hovädzie mäso 46%, bravčové mäso 38%, pitná voda, jedlá soľ,
chemická konzervačná látka E250, čierne korenie, cesnaková
pasta, cukor, prírodné farbivo E162, E120
Výrobok môže obsahovať stopové množstvá sóje.

292250

Žitavská klobása

cca 0,8 kg

bravčové mäso 82%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak,
stabilizátor E250, antioxidant kyselina L-askorbová, E316,
stimulátor chutnosti glutaman sodný, farbivo E120

292557

Konská čabajka

cca 2 kg

294768

Čaba klobása

cca 0,5 kg

bravčové mäso 81%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak,
konzervačná látka: (E250), zvýrazňovač chuti: Glutaman Na,
(E635), antioxidant: Kyselina askorbová, regulátor kyslosti:
(E575), farbivo: (E120) .

297008

Spišská klobása

cca 1,5 kg

bravčové mäso 60%, bravčový tuk 15%, sójová bielkovina,
prírodné koreniny a ich výťažky, cukry (laktóza), stabilizátory
E450,E452,antioxidanty E301, E316, zvýrazňovač chuti a vône
E621,chemická konzervačná látka E250.

290151

Gril klobása

cca 1 kg

bravčové a hovädzie mäso 81%, slanina, pitná voda, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, E262, zmes prírodných korenín
(paprika sladká, rasca, koriander, paprika pálivá), sušená zelenina
(cesnak), stabilizátory E450,E451,modifikovaný škrob E1420,
extrakty korenín, dextróza, zahusťovadlo E417, zvýrazňovač
chuti a arómy E621, antioxidant E316.

292726

Pizza klobása kráj.

cca 0,5 kg

bravčové mäso 75%, hovädzie mäso 21%, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, koreniny, dextróza, antioxidant E300.

bravčové mäso 88%, hovädzie mäso 9%, jedlá soľ a konzervačná
látka E250, stabilizátor E450 a E451. Zmes prírodných korenín
dextróza, extrakty korenín, antioxidant E300 a E316, prírodné
farbivo E162, vláknina, pitná voda, prírodné arómy.

konské mäso 52%, bravčové mäso 43%, dusitanová soliaca
zmes, konzervačná látka E250.
Stabilizátory E450, E451, E450i, antioxidant E300,
polysacharid, paprika, zmes korenín, pitná voda

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Šunky (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294437

Debický nárez

0,7 kg

kuracie mäso 48%, pitná voda, sójová bielkovina, zahusťovadlá
E1422, E407, E407a, E415, E410, jedlá soľ, stabilizátory E451,
E450, E452, živočíšna-bravčová bielkovina, zvýrazňovače chute
a vône E621, E635, glukóza, antioxidant E316, výťažky drožia,
koreniny a ich výťažky a arómy (zeler), maltodextrín, cukor,
mliečne bielkoviny, chemická konzervačná látka E250
Výrobok obsahuje alergény: sóju, mlieko, zeler. Výrobok môže
obsahovať stopové množstvá gluténu, vajec.

292566

Pizza nárez

cca 3,7 kg

bravčové stehno min. 44%, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, škrob, zahusťovadlo E407, stabilizátor
E450, E451, živočíšna bravčová bielkovina, antioxidant E300,
zvýrazňovač chuti a arómy E621, mäsová príchuť, dextróza

294350

Toustový nárez

cca 3,5 kg

bravčové mäso min. 40%, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, škrob, zahusťovadlo E407, živočíšna
(bravčová) bielkovina, stabilizátor E450, E451, zmes korenia,
mäsová príchuť, antioxidant E300, zvýrazňovač chuti a arómy
E621

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Šunky (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294440

Pražská šunka
/Le&Co/

cca 4,5 kg

bravčové stehno 84%, pitná voda 13%, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E250, cukor, želírujúca látka E407a, stabilizátory
E451,E450, antioxidant E316.
Obsah soli max.2,5%. Obsah tuku max.5%.
Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy.

294447

Bravčová šunka
/Olewnik/

cca 2,8 kg

bravčové mäso zo stehna 56,4%, pitná voda, izolátor sójovej
bielkoviny, zahusťovadlo E407, stabilizátory E451,E452,E1420,
glukóza,antioxidanty E301,E316, zvýrazňovač chute E621,príchute,
jedlá soľ, výťažky korenín, hrachová vláknina,hroznový cukor,
chemická konzervačná látka E250.

292272

Strojová šunka
výberová

cca 2 kg

bravčové stehno min. 67%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, škrob, stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407,
antioxidant E300, zvýrazňovač chuti a vône E621

294071

Dusená šunka
okrúhla /Le&Co/

cca 2,6 kg

bravčové stehno 70%, pitná voda 24%, jedlá soľ, dextróza,
želírujúca látka E407a, zahusťovadlo E415, stabilizátory E451,
E450, antioxidanty E301, E316, E331, zvýrazňovač chute E621,
konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1414.

294426

Kráľovská šunka
/Le&Co/

cca 4,5 kg

bravčové stehno 70%, pitná voda 24%, jedlá soľ, dextróza,
želírujúca látka E407a, zahusťovadlo E415, stabilizátory E451,
E450, antioxidanty E301, E316, E331, zvýrazňovač chute E621,
chemická konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1414.
Obsah soli max 3%.
Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy.

294423

Kurací šunkový nárez

cca 2 kg

292584

Morčacia šunka

cca 1,8 kg

morčacie mäso 56,2%, pitná voda, škrob, jedlá soľ, morčací tuk,
stabilizátory E451, E452, zahusťovadlá E407, E415, E425,
glukóza, maltodextrín, sójová bielkovina, koreniny a ich výťažky
(obsahujú glutén), zvýrazňovač chute E621, antioxidant E301,
chemická konzervačná látka E250,
Výrobok obsahuje alergény: sóju, glutén. Výrobok môže obsahovať stopové množstvá vajec, mlieka, zelera, horčice.

292552

Gemerská šunka
zaúdená

cca 2,8 kg

bravčové stehno min.55%, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, zahusťovadlá E407, E415, stabilizátory
E450, E451, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
antioxidant E316, extrakty korenia, modifikovaný kukuričný
škrob E1422.

kuracie mäso 50%, pitná voda, bravčové kože, morčacie kože,
zahusťovadlá E1422, E407, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E451, E452, zvýrazňovače chute a vône E621, E635,
regulátory kyslosti E327, E330, E331, E262, maltodextrín,
antioxidanty E316, E301, živočíšna-bravčová bielkovina, pšeničná
vláknina, glukóza, arómy, chemická konzervačná látka E250.
Výrobok obsahuje alergény: glutén, sóju. Výrobok môže
obsahovať stopové množstvá: vajec, zelera, mlieka, horčice.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Šunky (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294429

Francúzska šunka
zaúdená

cca 2 kg

bravčové mäso 77%, pitná voda, sójová bielkovina, cukry (glukózový
sirup, glukóza), stabilizátory: E451, E450, zahusťovadlá E407,
E415, zvýrazňovač chute E621, antioxidanty, E316, E301, arómy,
jedlá soľ, výťažky aróm.prírodné arómy, aróma udiarenského dymu,
regulátory kyslosti, E262i, E331, maltrodextrín, bravčová krvná
plazma, chemická konzervačná látka E250.

294439

Kuracia šunka
(Tauris)

cca 2 kg

kuracie prsia min.52%, pitná voda, bravčové kože, modifikovaný

294432

Pražská hydinová
šunka

cca 5 kg

293813

Košický nárez

cca 1,2 kg

kuracie mäso 50%, pitná voda, bravčové kože, morčacie kože,
zahusťovadlá E1422, E407, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E451, E452, zvýrazňovače chute a vône E621, E635,
regulátory kyslosti E327, E330, E331, E262, maltodrextrín,
antioxidanty E316, E301, živočíšna-bravčová bielkovina, pšeničná
vláknina, glukóza, arómy, chemická konzervačná látka E250.
Výrobok obsahuje alergény: glutén, sóju.
Výrobok môže obsahovať stopové množstvá: vajec, mlieka,
zelera, horčice.

294433

EDEL šunka
zaúdená

cca 2,5 kg

mäso z kuracích pŕs 68%, pitná voda, kožová emulzia, jedlá soľ,
chemická konzervačná látka E250, cukry, stabilizátory E451, E452,
E450 a E301, želírovacie látky E407a, E508, zvýrazňovač chute
E621, prírodná aróma.
Obsah tuku max.3%. Výrobok môže obsahovať stopové množstvá:
gluténu, vajec, sóje, mlieka.

škrob E1422, živočíšna (bravčová) bielkovina, zahusťovadlo
E407, stabilizátory E451i, E452i, zvýrazňovač chuti a arómy
E621, glukóza, antioxidant E301, maltodextrín, extrakty, jedlá
soľ, konzervačná látka E250.
mäso z kuracích pŕs a stehien 74%, pitná voda, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451, E452, E407a,
E415, E425, E316, koreniny.
Obsah tuku max 3%. Výrobok môže obsahovať stopové množstvá:
gluténu, vajec, sóje, mlieka.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Salámy (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

292558

Luncheon meat

cca 1,4 kg

bravčové mäso 28%, hydinové mäso 10%, bravčový tuk,
hydinové mechanicky separované mäso, kolagénový roztok,
pitná voda, škrob, sójová bielkovina, jedlá soľ, koreniny,
konzervačná látka E250, antioxidant E301, stabilizátor E450,
zvýrazňovač chute E621, môže obsahovať stopové množstvá
zeleru, horčice

271244

Hodonínska
šunková saláma

cca 2,5 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 45%, pitná voda, bravčové kože,
slanina, ryža, modifikovaný škrob, živočíšna (bravčová) bielkovina,
jedlá soľ, konzervačná látka E250, stabilizátor E450, E451,
antioxidant E300, škrob, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
dextróza,zmes korenia, zahusťovadlo E407, cesnak

292533

Jemná saláma

cca 1,8 kg

hydinové mechanicky separované mäso 41%,kožová emulzia 33%
(kuracie kože, zahusťovadlo E412, regulátor kyslosti E500),
pitná voda, jedlá soľ, chemická konzervačná látka E250,
zemiakový škrob, stabilizátory E450, E472c, zvýrazňovač chute
a arómy E621, výťažky korenín, dextróza, antioxidant E316,
protihrudkujúca látka E551, rastlinný tuk, emulgátor E471, aróma,
repkový olej, farbivá E150c, E120, živočíšna-hovädzia bielkovina.
Výrobok môže obsahovať stopové množstvá: gluténu, vajec, sóje,
mlieka.

295070

Vážska saláma

cca 2 kg

hydinové mechanicky separované mäso min.33%, pitná voda,
bravčové kože, ryža, modifikovaný škrob E1422, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451, zvýrazňovač
chuti a arómy E621, zmes prírodných korenín (paprika pálivá,
cesnak, cibuľa), antioxidanty E300, E316, prírodné farbivá
E150c, E120, extrakty korenín, živočíšna (bravčová)bielkovina,
zahusťovadlá E407a, E412, E417, E508, dextróza.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Salámy (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

292193

Vysočina
(Vijofel)

cca 0,8 kg hovädzie mäso 27%, bravčové mäso 66%, pitná voda, jedlá soľ,

Vysočina
(Tauris)

cca 0,8 kg

292717

Nitran
(Agrovest)

cca 1 kg

296754

Nitran saláma
Mäsospiš (Tauris)

cca 0,6 kg

bravčové a hovädzie mäso (95%), slanina, jedlá soľ, zmes
korenia, cesnak, konzervačná látka :(E250), zvýrazňovač chuti
a arómy E621, antioxidant E316, regulátor kyslosti E575,
farbivo E120.

292721

Košický uherák

cca 0,75 kg

bravčové mäso 70%, bravčová slanina, hovädzie mäso 26%,
jedlá soľ, koreniny, dextróza, chem. konzervačná látka E250,
antioxidant E300, E301, E621, štartovacia probiotická kultúra.
Pri výrobe bol použitý probiotický prípravok FARGO 37.
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, laktózy a mliečnej
bielkoviny.

296517

Herkules

cca1,5 kg

bravčové mäso 66%, hovädzie mäso 30%, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, koreniny, štartovacia kultúra, dextróza, antioxidant
E300

294763

Čingovská
saláma

cca 0,8 kg

bravčové a hovädzie mäso 84%, slanina, bravčové vnútornosti,
rastlinný texturát, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, stabilizátory
E250, E450, stimulátor chutnosti glutaman sodný, E635,
antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyslosti E575, farbivo
E120

293969

Šunková saláma

cca 2,5 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 55%, pitná voda, bravčové kože,
zemiakový škrob, živočíšna (bravčová) bielkovina, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo
E407, antioxidant E300, zvýrazňovač chuti a vône E621,
dextróza, zmes korenia, mäsová príchuť, farbivo E120, cesnak

292719

Lovecká saláma

cca 0,75 kg

bravčové mäso 71%, hovädzie mäso 25%, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, koreniny, dextróza, antioxidant E300,
štartovacia probiotická kultúra, zosilňovač chuti E621,
regulátor kyslosti E575

chem. konzervačná látka E250, zmes korenia, cesnaková pasta,
stabilizátor E450, E451, cukor, zemiakový modifikovaný škrob
E1422, antioxidant E300, E301, stimulátor chutnosti E621,
extrakty korenia, prírodné farbivo E120
Výrobok môže obsahovať malé množstvá sójového, pšeničného,
alebo hydinového proteínu.
bravčové a hovädzie mäso 84%, slanina, bravčové vnútornosti,
rastlinný texturát, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, konzervačná
látka E250, stabilizátor E451, zvýrazňovač chuti a arómy E631,
antioxidant E315.
bravčové mäso 69%, hovädzie mäso 27%, bravčová slanina,
jedlá soľ, koreniny, dextróza, chem. konzervačná látka E250,
antioxidant E300, štartovacia probiotická kultúra
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, laktózy a mliečnej
bielkoviny.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Salámy (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294775

Malokarpatská saláma
VB (Tauris)

cca 1 kg

292716

Malokarpatská
saláma
(Vijofel)

cca 1,1 kg

bravčové mäso 66%, hovädzie mäso 30%, bravčová slanina,
jedlá soľ, chem. konzervačá látka E250, koreniny, dextróza,
antioxidant E300, štartovacia probiotická kultúra.
Pri výrobe bol použitý probiotický prípravok FARGO 37.
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, laktózy a mliečnej
bielkoviny.

296540

Csaba saláma
Mäsospiš

cca 0,7 kg

bravčové a hovädzie mäso 88%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia,
cesnak, konzervačná látka E250, antioxidant E300.

296516

Poličan

cca 0,9 kg

bravčové mäso 69%, hovädzie mäso 27%, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, koreniny, štartovacia kultúra, cukor, antioxidant
E300

294764

Strážovská
saláma

cca 0,8 kg

bravčové a hovädzie mäso 84%, slanina, bravčové vnútornosti,
rastlinný texturát, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, stabilizátory
E250, E450, E451, E452, stimulátor chutnosti glutaman sodný,
emulgátor E471, E472c, antioxidant E315

295064

Parížska saláma

cca 1,9 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 50%, slanina, pitná voda, bravčové
kože, ryža, živočíšna (bravčová) bielkovina, škrob, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, dextróza, zvýrazňovač chuti a vône
E621, zmes korenia, mäsová príchuť, farbivo E120, cesnak,
stabilizátor E450, E451, antioxidant E300, zahusťovadlo E412,
E407a, E417, E508

292243

Inovecká
saláma

cca 0,8 kg

bravčové a hovädzie mäso 84%, slanina, bravčové vnútornosti,
rastlinný texturát, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, stabilizátory
E250, E450, stimulátor chutnosti glutaman sodný, E635,
antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyslosti E575, farbivo
E120

291655

Liptácka saláma

cca 2,5 kg

bravčové a hovädzie mäso min. 50%, pitná voda, bravčové kože,
slanina, zemiakový škrob, živočíšna (bravčová) bielkovina, jedlá
soľ, konzervačná látka E250, stabilizátor E450, E451, antioxidant
E300, zmes korenia, mäsová príchuť, zvýrazňovač chuti a arómy
E621, dextróza, farbivo E120, zahusťovadlo E407, E412, E417,
E508

270477

Pizza saláma krájaná

cca 500g

bravčové a hovädzie mäso (93%), slanina, jedlá soľ, zmes
korenia, cesnak, konzervačná látka :(E250), zvýrazňovač chuti
a arómy: glutaman sodný, antioxidant: kyselina askorbová,
(E301), farbivo (E120, E162, E150c) .

298972

Pressburg saláma

bravčové a hovädzie mäso 93%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia,
cesnak, konzervačná látka: E250, zvýrazňovač chuti: Glutaman
Na, antioxidant: kyselina askorbová, E301, farbivo E120, E162,
E150c

bravčové mäso 89%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak,
konzervačná látka E250, stabilizátor E451,E452,antioxidant E316,
zvýrazňovač chuti a arómy E621,dymová aróma, farbivo E120.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Salámy (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

270473

Porubská saláma

cca 0,9 kg

294089

Pekelne pálivá
saláma

270478

Pepperoni saláma
krájaná

cca 0,6 kg

cca 500g

Zloženie výrobku
bravčové mäso 65%, bravčové tuky, bravčové kože, pitná voda,
jedlá soľ, chemická konzervačná látka E250, zemiakový škrob,
vláknina, stabilizátor E450, E451, dextróza, zmes korenín,
emulgátor E471, extrakty korenín, antioxidant E300, E301,
zahusťovadlo E412, kyselina E330, E270
bravčové mäso 83%, hovädzie mäso 11%, pitná voda, jedlá soľ,
chemická konzervačná látka E250, zmes prírodných korenín
(paprika pálivá, paprika sladká, rasca, cesnak, koriander),
dextróza, repný cukor, extrakty korenín, stimulátor kyslosti
E621, antioxidant E300, E316, maltodextrín, prírodné farbivo E120
Výrobok môže obsahovať stopy gluténu, sójového alebo hydinového proteínu.
bravčové mäso 83%, slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak,
konzervačná látka :(E250), antioxidant: Kyselina askorbová.
vého proteínu.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Špec. výrobky (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

294351

Capri nárez

Váha

Zloženie výrobku

cca 1,5 kg morčacie mäso 36,9%, pitná voda, konzervovaná paprika 11,1%,

škrob, morčací tuk, jedlá soľ, zahusťovadlá E407,E1442, stabilizátory E450,E451, oreniny a ich výťažky a arómy (zeler, mlieko),
sójová bielkovina, rastlinné vlákniny (v tom pšeničná vláknina),
dextróza, zvýrazňovač chute a vône E621, E627, E631, E635,
antioxidant E316, kukuričná bielkovina, rastlinný tuk, živočíšnabravčová bielkovina, chemická konzervačná látka E250
Výrobok obsahuje alergény: sóju, glutén, zeler, mlieko.
Výrobok môže obsahovať stopové množstvá: vajec, horčice.
291347

Kuracia sviečková

cca 2,5 kg

kuracie prsia min.48%, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1422, škrob,
zahusťovadlo E407, živočíšna(bravčová) bielkovina, stabilizátory
E450, E451, mäsová príchť, antioxidant E300, glukóza,
zvýrazňovač chuti a arómy E621, zmes korenín a extraktov
korenín, cukor, zahusťovadlo E415, farbivo E120, petržlenová
vňať, thymian, jedlý olej, paprikový extrakt.

293863

Šunkový aspik

cca 1,2 kg

bravčové mäso 45%, pitná voda, bravčová želatína, zemiakový
škrob, sójová bielkovina, jedlá soľ, prírodné koreniny, cukry
(laktóza), antioxidant E301, zvýrazňovač chute a vône E621,
chemická konzervačná látka E250
Výrobok obsahuje alergény: sóju, horčicu, laktózu.

292554

Nárez v aspiku
/Raciola/

cca 2 kg

kuracia šunka 39% (mäso z kuracích pŕs 51%, pitná voda, kožová
Emulzia 8%, jedlá soľ, chemická konzervačná látka E250, cukry,
stabilizátory E451, E450, E301, želírovacie látky E407a, E508,
zvýrazňovač chute E621, prírodná aróma, dextróza, modifikovaný
škrob E1420, protihrudková látka E551, zemiakový škrob), pitná
voda, sterilizovaná paprika 5%, potravinárska želatina 4%,
ster.kukurica 4%, ster.hrášok 3%, kvasný liehový ocot.
Obsah tuku max. 3%. Výrobok môže obsahovať stopové množstvá:
gluténu, vajec, sóje, mlieka.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Špec. výrobky (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294445

Moravské údené mäso

cca 1 kg

bravčové stehno min. 70%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, zemiakový škrob, živočíšna (bravčová) bielkovina,
modifikovaný škrob E1422, zahusťovadlo E407a, stabilizátory E451,
E450, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621, hemoglobín,
antioxidant E316, zahusťovadlo E415,E412, potravinárska vláknina,
aróma.

271250

Debrecínska lahôdka

cca 1,2 kg

bravčové stehno najmenej 60%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná
látka E250, škrob, živočíšne (bravčové) bielkoviny, zahusťovadlo
E407, stabilizátor E450, E451, dextróza, antioxidant E300,
zvýrazňovač chuti a arómy E 621
Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a
výrobkov z nich.

294442

Bôčiková roláda

cca 2,2 kg

bravčový bôčik 92%, pitná voda 4%, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E250, zahusťovadlo-cukor, stabilizátory E450,
E451, antioxidant E301, modifikovaný škrob E1420,farbivo 150d.
Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Varené výrobky (obsah mäsa do 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

294073

Bravčová tlačenka

cca 1,6 kg

mäso z bravčových hláv min.35%, bravčové kože, bravčové
vnútornosti, pitná voda, jedlá soľ, cesnak, koreniny.

294443

Pečeňová paštéta

cca 0,6 kg

bravčový tuk, pitná voda, bravčová pečeň, mäso a líčka z brav.hláv,
brav.mäso 12,6%, brav. Spojivové tkanivo, krupica, zemiakový
škrob, jedlá soľ, sójová bielkovina, prírodné koreniny, cukor,
výťažky korenín, stabilizátory E327, E331, emulgátor E472c,
regulátor kyslosti E332, zvýrazňovač chute E635, antioxidanty
E301, E316, chemická konzervačná látka E250.

590383

Mletý rezeň

1 kg

271247

Jaternice ryžové

cca 1,2 kg

bravčové mäso min. 25%, slanina, ryža, bravčové vnútornosti,
bravčové kože, vývar, jedlá soľ, cibuľa, koreniny.

273292

Údená tlačenka
v žalúdku

cca 1,9 kg

varené bravčové mäso najmenej 38%, bravčové srdcia najmenej
9%, bravčový jazyk najmenej 9%, bravčové kože, pitná voda,
jedlá soľ, zmes korenín

293833

Debrecínska sekaná
Tauris

cca 2 kg

kuracie mäso 58,3%, pšeničná múka, pitná voda, jedlá soľ,
droždie, hydinové kože (morčacia, kuracie), rastlinný olej, koreniny
stabilizátor: kyselina citrónová, bravčové bielkoviny, zvýrazňovače
chute:E621, E635, výťažky droždia, dextróza, maltodextrín,
sójové bielkoviny, antioxidant: E300, zahusťovadlá: E407, E415,
E466, E412, aróma, hydinový tuk, vaječný bielok, kukuričný
škrob, chemická konzervačná látka E250.

hydinové mechanicky separované mäso min.40%, pitná voda,
bravčové kože, slanina, modifikovaný škrob E1422,
stabilizátory E450, E451, zahusťovadlo E407, živočíšna (bravčová)
bielkovina, dextróza, zmes korenia, antioxidant E300, zvýrazňovač
chuti a arómy E621, škrob, mäsová príchuť, farbivo E120, jedlá
soľ, konzervačná látka E250, cesnak, paprika sladká, čierne
korenie.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Varené výrobky (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

294352

Hydinová tlačenka
NOEMA

cca 1,4 kg

Zloženie výrobku
hydinové mäso 50%, hydinové kožky, pitná voda, jedlá soľ,
prírodné koreniny (horčica, zeler), konzervačná látka E250

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Slanina (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

299102

Kľušovská slanina

cca 3 kg

294456

Gazdovská slanina
bez kože OA

cca 1,3 kg

bravčový bok bez kosti a kože min. 90%, pitná voda 6%, jedlá
soľ, konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451,
zahusťovadlo: E407, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
antioxidant: E300, škrob.

294455

Gazdovská slanina
YANO OA

cca 1,7 kg

bravčový bok 87%, pitná voda, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E451i, E452i, E331iii, zahusťovadlá E407a, E415,
zvýrazňovač chute a vône E621, živočíšna-bravčová bielkovina,
pšeničná vláknina (glutén), antioxidant E316, regulátor kyslosti
E508, maltodextríny, glukóza, hydrolýzat sójovej bielkoviny,
arómy, chemická konzervačná látka E250
Výrobok obsahuje alergén: sóju, glutén.
Vo výrobnom závode sa používa: mlieko, laktóza, zeler, horčica.

294455

Gazdovská slanina
Pekpol OA

cca 0,8 kg

bravčový bok 85,5%, pitná voda, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E 451i, E452i, zahusťovadlo E407, maltodextrín,
glukóza, dextróza, pšeničná vláknina, antioxidanty E316, E301,
zvýrazňovač chute a vône E621, arómy a výťažky prírodných
korenín, aróma udiarenského dymu, chemická konzervačná látka
E250.

293384

Anglická slanina

cca 0,4 kg

bravčový bok bez kosti min. 90%, pitná voda, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451, zahusťovadlá
E407, E412, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant: E300,
škrob, hemoglobín, potravinárska vláknina, aróma

292547

Údená slanina
BK VB

cca 1,1 kg

bravčová slanina bez kože 95%, jedlá soľ, pitná voda

292720

Iberijská slanina VB

cca 1 kg

Domáca údená slanina

voľná

bravčový bok 96%, jedlá soľ, konzervačná látka E250, koreniny

293385

Oravská slanina

cca 1 kg

bravčový bok 85,5%, pitná voda, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E 451i, E452i, zahusťovadlo E407, maltodextrín,
glukóza, dextróza, pšeničná vláknina, antioxidanty E316, E301,
zvýrazňovač chute a vône E621, arómy a výťažky prírodných
korenín, aróma udiarenského dymu, chemická konzervačná
látka E250
Výrobok obsahuje sóju.

292497

Oravská slanina
mini VB

cca 0,3 kg

bravčový bôčik 88,5%, pitná voda, jedlá soľ, sójová bielkovina,
stabilizátory E451, E450, E326, E261, zahusťovadlo E407a,
maltodextrín, živočíšna-bravčová bielkovina, pšeničná vláknina,
modifikovaný škrob E1422, regulátor kyslosti E331, antioxidant
E316, zvýrazňovač chute a vône E621, aróma udiarenského
dymu, arómy prírodných korenín, chem. konzer. látka E250
Výrobok obsahuje: glutén, sóju.

bravčový bok s kožou 98%, jedlá soľ 2%

bravčová slanina s kožou 98%, jedlá soľ.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Slanina (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

8588003411860

Premium bacon
slanina

1 kg

292103

Papriková slanina

cca 0,40 kg

bravčový bok bez kosti min. 85%, pitná voda, jedlá soľ,
konzervačná látka E 250, stabilizátory E450, E451,
zahusťovadlo: E407, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
antioxidant: E300, škrob, extrakt papriky a jedlý olej max. 1,3%.

292559

Údený lalok

cca 0,8 kg

bravčový lalok 100%, jedlá soľ, konzervačná látka E250,
antioxidant E301, stabilizátor E450, zvýrazňovač chute E621

bravčová slanina 98%, jedlá soľ, glukóza, cukor, antioxidant E301,

extrakty korenín, aróma, konzervačná látka E250, dym
z bukového dreva

Masť
292102

Masť škvarená
v čreve

292568

Gazdovská masť
s oškvarkami

cca 1,3 kg bravčový tuk 100%

cca 2 kg

bravčové mäso, bravčový tuk, jedlá soľ, koreniny, želírovacia
látka E415.
100g hotového výrobku je vyrobených zo 64,8g bravčového
mäsa a 60,2g bravčového tuku.

Technická špecifikácia - zloženie mäsových výrobkov z ponuky
nadnárodného obchodného reťazca
Údené výrobky (obsah mäsa nad 50%)
EAN na WR

Názov položky

Váha

Zloženie výrobku

270480

Údená krkovička BK
VB

1,5 kg

294427

Gazdovské údené
plece

cca 2 kg

bravčové plece s kožou min.80%, pitná voda, jedlá soľ,
konzervačná látka E 250, modifikovaný škrob E1422,
zahusťovadlo E407a, stabilizátory E451, E450, živočíšna
(bravčová) bielkovina, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
hemoglobín, antioxidant E316, zahusťovadlo E415.

293828

Údené rebrá mäsové

cca 2 kg

bravčové rebierko z boku min.97%, jedlá soľ, konzervačná látka
E250. Bez alergénov : lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice
a výrobkov z nich.

294425

Údené koleno zadné
SK (Tauris)

cca 1,5 kg

bravčové koleno s kožou min. 90%, pitná voda, jedlá soľ,
konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451, zahusťovadlo

bravčová krkovička bk 63%, pitná voda, jedlá soľ, chemická

konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1422, E1420,
stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407, sójová bielkovina,
dextróza, antioxidant E315, hemoglobín

E407, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E300, škrob

294449

Údené lahôdkové karé cca 1,5 kg bravčové karé min.70%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka
/Tauris/
E250, modifikovaný škrob E1422, zahusťovadlo E407a,
stabilizátory E451, E450, živočíšna (bravčová) bielkovina,
dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621, hemoglobín,
antioxidant E316, E341 zahusťovadlo E415, extrakty korenín.

294449

Údené lahôdkové karé cca 2 kg bravčové mäso 65,2%, pitná voda, jedlá soľ, sójová bielkovina,
/Pekpol/
stabilizátory E451i, E450i, E326, E261, živočíšna-bravčová
bielkovina, zahusťovadlo E407, modifikovaný škrob E1420, cukor
glukóza antioxidant E316,zvýrazňovač chute a vône E621,arómy
korenín, emulgátor E331, chemická konzervačná látka E250.
Výrobok obsahuje alergén : sóju , mlieko(laktóza), jačmeň
(glutén).

271253

Bavorské údené
koleno

cca 1,6 kg

bravčové koleno 90%, pitná voda 5%, jedlá soľ, chemická
konzervačná látka E 250, stabilizátory E450, E451, antioxidant
E301, želirujúce látky E407a, E508, cukry. Obsah soli:max 3%.
Obsah tuku max.15%.

Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy.
299691

Údené bravčové
kolienko bez kosti

cca 0,6 kg

bravčové koleno bez kosti s kožou min.70%, pitná voda, jedlá
soľ, konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1422,
zahusťovadlo E407a, stabilizátory E451, E450, živočíšna
(bravčová) bielkovina, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621,
hemoglobín, antioxidant E316, zahusťovadlo E415.

294463

Lahôdkové ramienko

cca 0,7 kg

bravčové mäso 70,4%, pitná voda, sójová bielkovina, jedlá soľ,
stabilizátory E451i,E450i, E331,E261,E326, živočíšna-bravčová
bielkovina, zahusťovadlá E1442,E508,cukry, rastlinná bielkovina
(kukurica,pšenica),výťažok papriky, výťažok červeného vína,
zvýrazňovač chuti a vône E621,antioxidanty E316, E330, chemická
konzervačná látka E250.

