
Číslo položky Položka Složení EAN ks EAN kartonu
Pevný 

podíl

740015
Rybí salát s jogurtem  150g  

NOWACO

Výrobek z marinovaných sleďů. 

Složení: marinované filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus) 

32%hm.,majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, 

konzervant: benzoan sodný), vařený 

květák, jogurt 10% hm.(smetana, 

jogurtové kultury), sterilovaná mrkev, 

sterilovaný hrášek, koření. 

8594007916485 8594002069537

740009
Rybí salát v majonéze 150g  

NOWACO

Výrobek z marinovaných  sleďů.

Složení: marinované filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus) 32%hm., 

majonéza 32%hm. (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla:guma guar, xanthan, 

konzervant: benzoan sodný), marinovaná 

cibule, sterilovaná zelenina (okurky, 

mrkev, hrách), koření.

85935303 8594002069544



741060
Pomazánka a la humr 100g  

NOWACO

Výrobek z treskovitých ryb.

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, ocet kvasný lihový, pasterovaný 

vaječný žloutek, cukr, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), tyčinky z 

treskovitých ryb  “surimi“ (strojně 

oddělené maso z treskovitých ryb, 

pšeničný škrob, pitná voda, vaječný 

bílek, jedlá sůl, krabí aroma, regulátor 

kyselosti: difosforečnany, látka 

zvýrazňující chuť: glutamát sodný, 

barviva:košenila, karoteny), sterilovaný 

celer, drcené maso z aljašské tresky 

9%hm. ((Theragra chalcogramma), jedlá 

sůl, ocet kvasný vinný a jablečný, 

konzervant: benzoát sodný, barviva: Žluť 

SY, Ponceau 4R – mohou nepříznivě 

ovlivňovat činnost a pozornost dětí, 

kouřové aroma), aroma.

85938427 8594002069001



740010
Rybí salát EXCLUSIVE  150g 

NOWACO

Výrobek z marinovaných sleďů.

Složení: marinované sleďové filety bez 

kůže (sleď obecný - Clupea harengus) 

34%hm., majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, ocet kvasný lihový,  

pasterovaný vaječný žloutek, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, 

konzervant: benzoát sodný), marinovaná 

cibule, sterilované okurky, jogurt 

(smetana, jogurtové kultury), 

sterilovaná mrkev, sterilovaný hrách, 

koření. 

8594007912777 8594002064174



740025 Salát a la krab 150g NOWACO

Výrobek z treskovitých ryb.

Složení: tyčinky z treskovitých ryb  

“surimi“ 50%hm. (separát z treskovitých 

ryb, pšeničný škrob, pitná voda, vaječný 

bílek, jedlá sůl, krabí aroma, regulátor 

kyselosti: difosforečnany, látka 

zvýrazňující chuť: glutamát sodný, 

barviva: košenila, karoteny), majonéza 

50%hm. (rostlinný olej, pitná voda, 

kvasný ocet lihový, pasterovaný vaječný 

žloutek, cukr, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť: glutamát sodný, konzervant:benzoát 

sodný).

85935297 8594002069681



741050
Pomazánka a la losos 100g  

NOWACO

Výrobek ze solené tresky – na způsob 

lososa.

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný) drcené maso 

z aljašské tresky 25% hm. ((Theragra 

chalcogramma), jedlá sůl, ocet kvasný 

vinný a jablečný, konzervant: benzoan 

sodný, barviva: riboflavin, košenila, 

karoteny, paprikový extrakt), rostlinný 

olej. Výrobek obsahuje max. 3,5% hm. 

jedlé soli.

85938403 8594002069025



741055
Pomazánka a la krab 100g  

NOWACO

Výrobek z treskovitých ryb.

Složení: tyčinky z treskovitých ryb  

“surimi“ 50%hm. (separát z treskovitých 

ryb, pšeničný škrob, pitná voda, vaječný 

bílek, jedlá sůl, krabí aroma, regulátor 

kyselosti: difosforečnany, látka 

zvýrazňující chuť: glutamát sodný, 

barviva: košenila, karoteny), majonéza 

50%hm. (rostlinný olej, pitná voda, 

kvasný ocet lihový, pasterovaný vaječný 

žloutek, cukr, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť: glutamát sodný, konzervant: 

benzoát sodný).

85938410 8594002069018

739355
Rybí pepřenky 150g  

NOWACO

Výrobek z marinovaných sleďů.

Složení: rybí pepřenky 80%hm. 

(marinované sleďové filety (sleď obecný 

- Clupea harengus), marinovaná cibule, 

sterilovaná kapie, sterilovaný hrášek, 

konzervované feferony, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, koření), rostlinný olej, 

konzervant: benzoát sodný.

Výrobek obsahuje max. 5% jedlé soli.

8594007911244 8594002063337 0,12



739242
Ruské vejce v aspiku 200g  

NOWACO

Složení: vlašský salát [(majonéza 

(rostlinný olej, pitná voda, pasterovaný 

vaječný žloutek, cukr, jedlá sůl, ocet 

kvasný lihový, látka zvýrazňující chuť a 

vůni: glutamát sodný), výrobní salám 

(vepřový tuk a kůže, pitná voda, drůbeží 

maso strojně oddělené, vepřové a hovězí 

maso, bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), vařené brambory, 

sterilované okurky, sterilovaný hrášek, 

sterilovaný celer, sterilovaná mrkev, 

hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, 

ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), koření)], aspik 30,5%hm. (pitná 

voda, ocet kvasný lihový, cukr, vepřová 

želatina, jedlá sůl, konzervant: benzoát 

sodný), vařené vejce 25%hm., šunka 

(vepřové maso, pitná voda, jedlá sůl, 

dextróza, maltodextrin, vepřový kolagen, 

konzervant: dusitan sodný, koření, 

stabilizátory: di-, tri-, polyfosforečnany, 

antioxidant: askorbát sodný, želírující 

látka: karagenan, nosič: chlorid draselný, 

modifikovaný acetylovaný škrob, barvivo: 

košenila), sterilované okurky, sterilovaná 

kapie, konzervant: benzoát sodný.

8594007912821 8594002065386



739321
Šunkové rolky s křenovou 

pěnou 200g NOWACO

Složení: šunkové rolky 49%hm. [ křenová 

pěna 81%hm. (konzervovaný křen, 

majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, 

pasterovaný vaječný žloutek, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný), 

tvaroh (mléko, jedlá sůl, syřidlo), 

pomazánka se smetanou (smetana, 

bramborový škrob, sušené mléko, jedlá 

sůl)], šunka 19%hm. (vepřové maso, pitná 

voda, jedlá sůl, dextrosa, maltodextrin, 

vepřový kolagen, konzervant: dusitan 

sodný,koření, stabilizátory: di -,tri-, 

polyfosforečnany, antioxidant: askorbát 

sodný,  želírující látka: karagenan, nosič: 

chlorid draselný, modifikovaný škrob: 

acetylovaný pšeničný, barvivo: 

košenila),], aspik (pitná voda, ocet kvasný 

lihový,cukr, vepřová želatina, jedlá sůl, 

konzervant: benzoát sodný), vařená 

vejce, sterilované okurky, sterilovaná 

kapie, konzervant: benzoát sodný.

85940321 8594002068363

741000
Rybí očka v aspiku 200g  

NOWACO

Výrobek z marinovaných sleďů v aspiku. 

Složení: rybí očka 52%hm. (marinované 

sleďové filety (Sleď obecný - Clupea 

harengus), vařený květák, sterilovaný 

hrášek, sterilovaná mrkev), rosol 48%hm. 

(pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, 

vepřová želatina, jedlá sůl, konzervant: 

benzoát sodný, aroma).Výrobek obsahuje 

max. 3,5%hm. jedlé soli. 

85940314 8594002063788



741009 Zavináče 400g  NOWACO

Výrobek z marinovaných sleďů v 

sladkokyselém nálevu. 

Složení: zavináče 62%hm. (marinované  

sleďové filety (Sleď obecný - Clupea 

harengus), marinovaná cibule), pitná 

voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, 

koření.

Výrobek obsahuje max. 5%hm. jedlé soli. 

8594007917826 8594002063580 220g

741001
Matjesové řezy a la losos 150g  

NOWACO

Výrobek ze solených sleďových filet, na 

způsob lososa. 

Složení:matjesové řezy 60%hm. (sleďové 

filety loupané kostky  (Sleď obecný - 

Clupea harengus), jedlá sůl, ocet kvasný 

lihový, směs koření 1%hm., látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervanty: benzoát sodný, sorbát 

draselný, barviva: Žluť SY, Ponceau 4R – 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 

pozornost dětí, regulátory kyselosti: kys. 

citrónová, kys. vinná, kouřové aroma), 

rostlinný olej.

Výrobek obsahuje max. 5%hm. jedlé soli.

85940635 8594002066956 90g



741002
Matjesy s cibulí 150g 

NOWACO

Výrobek ze solených sleďů.

Složení: matjesy s cibulí  80%hm  (sleď. 

filety bez kůže (Sleď obecný - Clupea 

harengus), jedlá sůl, ocet kvasný lihový, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: glutamát 

sodný, konzervanty: benzoát sodný, 

kyselina sorbová, regulátory kyselosti: 

kys.citronová, kys.vinná, koření, 

marinovaná cibule), rostlinný olej.

Výrobek obsahuje max. 7%hm. jedlé soli. 

85943858 8594002063245 120g

739270 Rybí salát v majonéze 150g

Výrobek z marinovaných  sleďů.

Složení: marinované filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus) 32%hm., 

majonéza 32%hm. (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, 

konzervant: benzoan sodný), marinovaná 

cibule, sterilovaná zelenina (okurky, 

mrkev, hrách), koření.

85904897 8594002060015



740041 Rybářský salát 150g

Výrobek z marin. sleďů.

Složení: majonéza (rostl. olej, pit. voda, 

cukr, vaj. žloutek, ocet kvas. lihový,  

jedlá sůl, zahušťovadla: guma guar, 

xanthan, konzervanty: benzoát sodný, 

sorbát draselný), marin. filety bez kůže 

ze sledě obecného (Clupea harengus) 

31%hm., steril. zelí bílé, steril. kapie, 

konz. křen, koření.

8594002067663 8594002062491

740056 Treska v majonéze 150g

Výrobek z vařených ryb čeledi Treskovití.

Složení: majonéza 46%hm. (rostlinný 

olej, pitná voda, cukr, ocet kvasný lihový, 

jedlá sůl, pasterovaný vaječný žloutek, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), vařené filé z 

treskovitých ryb 36%hm., marinovaná 

cibule, sterilovaná mrkev, sterilované 

okurky, hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), koření.

85904941 8594002063658

739271 Slovácký rybí salát 150g

Výrobek z marinovaných sleďů. 

Složení: marinované filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus) 36%hm., 

marinovaná cibule, rajčatový protlak 

(rajčata, pitná voda, cukr), sterilované 

celer, rostlinný olej, cukr, jedlá sůl, ocet 

kvasný lihový, koření, konzervant: 

benzoát sodný. 

8594002063993 8594002062040



740045 Rybí pomazánka 150g

Výrobek z mořských ryb uzených.

Složení: uzená makrela obecná 

(Scomber scombrus) 36%hm., 

marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), majonéza 

(rostlinný olej, pitná voda, pasterovaný 

vaječný žloutek, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, zahušťovadla: guma 

guar, xanthan, látka zvýrazňující chuť a 

vůni: glutaman sodný, konzervant: 

benzoan sodný), margarín (rostlinné oleje 

a tuky, pitná voda, emulgátory: lecitiny, 

mono-a diglyceridy mastných kyselin, 

jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, 

máslové aroma, barvivo: karoteny), jogurt 

(smetana, jogurtové kultury), koření.

85904705 8594002066420



739285 Švýcarský salát 150g

Složení: majonéza (rostlinný olej, 

pasterovaný vaječný žloutek, pitná 

voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,  

konzervant:benzoát), sýr Eidam (mléko, 

jedlá sůl, mlékárenské kultury, syřidlo), 

mortadella (vepřové a hovězí maso, 

vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá 

sůl,  konzervant: dusitan sodný, koření, 

stabilizátory: tri-, polyfosforečnany, 

aroma, dextrosa, maltodextrin, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: 

košenila, regulátory kyselosti: uhličitan 

sodný, kys. mléčná, kys. citrónová, kys. 

vinná, koření), marinovaná cibule, 

sterilované okurky, kečup (pitná voda, 

rajčatový protlak, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, zahušťovadlo: 

hydroxypropyl-škrobový fosforečnan, 

koření, konzervant: benzoát sodný), 

sterilovaná kapie, koření.

8594002064143 8594002064150



741095 Hermelínová pomazánka   150g

Složení: krém z rostlinného oleje 

(rostlinný olej, pitná voda, ocet kvasný 

lihový, cukr, jedlá sůl, zahušťovadla: 

hydroxypropyl-škrobový difosforečnan, 

škrobový oktenylsukcinát sodný, guma 

guar, karubin, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: glutamát sodný, konzervant: 

benzoát sodný), tavený sýr (přírodní 

sýry, pitná voda, tvaroh, tavící soli: 

citráty sodné, difosforečnan vápenatý), sýr 

Hermelín 10%hm. (mléko, mlékařská 

kultura, jedlá sůl, Penicillium candidum, 

syřidlo), marinovaná cibule, výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-,tri 

fosforečnany,  konzervant:dusitan sodný, 

dextrosa, maltodextrin, koření), aroma.

85904019 8594002068585



741070 Tuňáková pomazánka 135g

Výrobek z moř. ryb sterilovaných. 

Složení: sterilovaný tuňák  pruhovaný 

(Katsuwonus pelamis) 35%hm., majonéza 

(rostlinný olej, pitná voda, pasterovaný 

vaječný žloutek, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, zahušťovadla: guma 

guar, xanthan, látka zvýrazňující chuť a 

vůni: glutamát sodný, konzervant: benzoát 

sodný), margarín (rostlinné oleje a tuky, 

pitná voda, emulgátory: lecitiny, mono-a 

diglyceridy mastných kyselin, jedlá sůl, 

konzervant: kyselina sorbová, máslové 

aroma, barvivo: karoteny), marinovaná 

cibule, jogurt (smetana, jogurtové 

kultury), hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), koření.

8594002060138 8594002067748



739289 Mexický salát 150g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný,  výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-,tri 

fosforečnany,  konzervant: dusitan sodný, 

dextrosa, maltodextrin, koření), 

sterilované okurky, vařená kukuřice, 

sterilovaný celer, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), sterilované 

feferony, koření.

85905269 8594002060176



739286 Řáholecký salát 150g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-,tri 

fosforečnany,  konzervant: dusitan sodný, 

dextrosa, maltodextrin, koření), 

marinovaná cibule, sterilovaná kapie, 

sterilované okurky, kečup (pitná voda, 

rajčatový protlak, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, koření, modifikovaný 

bramborový škrob, konzervant: benzoát 

sodný), hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný  lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilované feferony, koření.

85904002 8594002062309



741075 Camping salát 150g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan,  látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-,tri 

fosforečnany,  konzervant: dusitan sodný, 

dextrosa, maltodextrin, koření), 

marinovaná cibule, sterilovaná kapie, 

sterilované okurky, kečup (pitná voda, 

rajčatový protlak, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, koření, modifikovaný 

bramborový škrob, konzervant: benzoát 

sodný), hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný  lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilované  feferony, koření.

85904996 8594002063863



741072 Ďábelský salát 150g 

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), marinovaná 

cibule, výrobní salám (vepřový tuk a 

kůže, pitná voda, drůbeží maso strojně 

oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-,tri fosforečnany,  

konzervant: dusitan sodný, dextrosa, 

maltodextrin, koření), sterilované okurky , 

kečup (pitná voda, rajský protlak, cukr, 

ocet kvasný lihový, jedlá sůl, koření, 

konzervant: benzoát sodný), hořčice 

(pitná voda, hořčičné semeno, ocet 

kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

konzervované feferony, sterilovaná kapie, 

koření.

8594002068134 8594002068141

741074 Pochoutkový salát  150g

Složení: výrobní salám  (vepřový tuk a 

kůže, pitná voda, drůbeží maso strojně 

oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), majonéza (rostlinný 

olej, pitná voda, cukr, pasterovaný 

vaječný žloutek, ocet kvasný lihový jedlá 

sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný, konzervant: benzoát 

sodný), sterilované okurky, marinovaná 

cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilovaný hrášek, koření. 

85904927 8594002063955



739280 Pařížský salát  150g

Složení: výrobní salám  (vepřový tuk a 

kůže, pitná voda, drůbeží maso strojně 

oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), majonéza (rostlinný 

olej, pitná voda, cukr, pasterovaný 

vaječný žloutek, ocet kvasný lihový jedlá 

sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný, konzervant: benzoát 

sodný), sterilované okurky, marinovaná 

cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilovaný hrášek, koření. 

85905238 8594002060169

741401 Pařížský salát  500g

Složení: výrobní salám  (vepřový tuk a 

kůže, pitná voda, drůbeží maso strojně 

oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), majonéza (rostlinný 

olej, pitná voda, cukr, pasterovaný 

vaječný žloutek, ocet kvasný lihový jedlá 

sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný, konzervant: benzoát 

sodný), sterilované okurky, marinovaná 

cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilovaný hrášek, koření. 

85905245 8594002064488



741093 Holandský sýrový salát  150g

Složení: krém z rostlinného oleje 

(rostlinný olej, pitná voda, cukr, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť a vůni:glutamát sodný, konzervant: 

benzoát sodný), sýr Eidam 33%hm. 

(mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, 

syřidlo), jogurt (smetana, jogurtové 

kultury), sterilovaná kapie, koření, 

barvivo: paprikový extrakt.

8594002063054 8594002063047

741090
Sýrová pomazánka pikantní 

s česnekem 135g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), sýr Eidam 

30%hm. (mléko, jedlá sůl, mlékařské 

kultury, syřidlo), konzervované feferony, 

sušený česnek 0,9% hm.. 

8594002063733 8594002069698



739238 Vlašský salát 150g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, cukr, 

jedlá sůl, ocet kvasný lihový, látka 

zvýrazňující chuť a vůni:glutamát sodný, 

konzervant:benzoát sodný), výrobní salám 

(vepřový tuk a kůže, pitná voda, drůbeží 

maso strojně oddělené, vepřové a hovězí 

maso, bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextrosa, 

maltodextrin, koření), vařené brambory, 

sterilované okurky, sterilovaný celer, 

sterilovaná mrkev, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), sterilovaný 

hrášek, koření. 

85905184 8594002060022

741402 Vlašský salát 500g

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, jedlá sůl, ocet kvasný lihový, látka 

zvýrazňující chuť a vůni:glutamát sodný, 

konzervant:benzoát sodný), výrobní salám 

(vepřový tuk a kůže, pitná voda, drůbeží 

maso strojně oddělené, vepřové a hovězí 

maso, bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextrosa, 

maltodextrin, koření), vařené brambory, 

sterilované okurky, sterilovaný celer, 

sterilovaná mrkev, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), sterilovaný 

hrášek, koření. 

85904934 8594002064495



739244
Zavináče s majonézou v rosolu 

200g

Výrobek z marinovaných sleďů v rosolu.

Složení: zavináče 70%hm. (marinované 

sleďové filety (sleď obecný - Clupea 

harengus), marinovaná cibule) majonéza 

15%hm. (rostlinný olej , pitná voda, 

pasterovaný vaječný žloutek, cukr, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: glutamát sodný, konzervanty: 

benzoát sodný, sorbát draselný), rosol 

15%hm. (pitná voda, ocet kvasný lihový , 

cukr, vepřová želatina, jedlá sůl, 

konzervant: benzoát sodný). 

85904835 8594002065263



739245 Šunkový závitek v aspiku 200g

Složení: šunkový závitek 50%hm. 

[(pařížský salát – výrobní salám (vepřový 

tuk a kůže, pitná voda, drůbeží maso 

strojně oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory: di-, trifosforečnany, 

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), majonéza (rostlinný 

olej, pitná voda, cukr, pasterovaný 

vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, 

jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný), sterilované okurky, 

sterilovaný hrášek, marinovaná cibule, 

hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, 

ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), koření; šunka 19%hm. (vepřové 

maso, pitná voda, jedlá sůl, dextróza, 

maltodextrin, vepřový kolagen, 

konzervant: dusitan sodný, koření, 

stabilizátory:di-, tri-, polyfosforečnany, 

antioxidant: askorbát sodný, želírující 

látka:karagenan, nosič: chlorid draselný, 

modifikovaný acetylovaný škrob, barvivo: 

košenila)], aspik 44%hm.(pitná voda, ocet 

kvasný lihový, cukr, vepřová želatina, 

jedlá sůl, koření, konzervant: benzoát 

sodný), vařená vejce, sterilované okurky, 

sterilovaná kapie, pepř černý, konzervant: 

benzoát sodný.

8594002061647 8594002064259



740060 Řezy z pečenáčů v nálevu  500g

Výrobek z pečených sleďů v 

sladkokyselém nálevu .

Složení: pečenáče 60% (řezy ze sledě 

obecného (Clupea harengus), pšeničná 

mouka, řepkový olej), nálev 40% (pitná 

voda, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,  

barvivo: amoniakový karamel, aroma, 

regulátor kyselosti: kys. citrónová). 

Hmotnost pevného podílu: 200g

85904644 8594002062460 200g

740035 Lahůdkové řezy 400g

Výrobek z marin. sleďů v sladkokyselém 

nálevu. 

Složení: marin. sleď. filety bez kůže 

(Sleď obecný - Clupea harengus) 

40%hm., marin. cibule, pit. voda,  jedlá 

sůl, ocet kvas. lihový, cukr, koncentrát z 

koření, regul. kyselosti: kys. citronová. 

Výrobek obs. max. 5%hm. jedlé soli. 

Hmotnost pevného podílu: 220g.

85904095 8594002060947 220g



740050 Rybí filety v remuládě 200g

Výrobek z marin. sleďů. 

Složení: remuláda 60% hm. (rostl. olej, 

vaj.žloutek, pit. voda, marin cibule, cukr, 

ocet kvas. lihový, jedlá sůl, steril. okurky, 

steril. mrkev, zahušťovadla: guma guar, 

xanthan, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný, konzervanty: benzoát 

sodný, sorbát draselný, regulátor kys.: 

kys.citrónová), sleď. filety  bez kůže 

43%hm. (marin. sleď. filety (Sleď 

obecný - Clupea harengus)). 

Výrobek obs. max. 3,5%hm. jedlé soli.

85904651 8594002067380

743112 Sardelová pasta Nowaco 60g

Výrobek ze solených mořských ryb. 

Složení: solené ryby - sardel obecná min 

75 % (Engraulis encrasicolus, odloveno v 

moři, oblast odlovu FAO 27), jedlá sůl. 

Výrobek s vysokým obsahem soli - max. 

25%. 

8594007918083 18594007913542



742975
Utopenci pikantní NOWACO 

370 g

Špekáčky loupané 200 g (hovězí maso 

30%, vepřové maso 24 %, vepřové sádlo 

20 %, pitná voda, pšeničná mouka, 

bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, 

stabilizátory: E451 a E250, antioxidant: 

E300, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

E621, paprikový extrakt, barvivo: E120, 

cukry, přírodní aroma: obsah tuku max. 

40%), nálev (pitná voda, kvasný ocet 

lihový), cibule feferonky, kapie, pepř, 

jedlá sůl. Odchylka vzájemného poměru 

složek max. 5 %.

8594007917840



741150
Bylinkovo-česneková 

pomazánka 80 g

Řepkový olej, pitná voda, jogurt, cukr, 

sterilovaná cibule (cibule, pitná voda, 

kvasný ocet lihový, jedlá sůl, 

antioxidanty: kyselina citronová, 

disiřičitan sodný, kyselina askorbová), 

sterilované okurky (okurky, pitná voda, 

cukr, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, 

aroma), bramborové vločky, jedlá sůl, 

hořčice (pitná voda, hořčičná semena, 

kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, vinný 

ocet, koření), modifikovaný škrob, sušený 

česnek 1 %, sušené byliny 1 % (v různém 

poměru: bazalka, petržel, pažitka, kopr) 

sušené vaječné žloutky, sušená cibule, 

kvasný ocet lihový, kyseliny: kyselina 

mléčná, kyselina jablečná, kyselina 

citrónová, konzervanty: sorban draselný, 

benzoan sodný, zahušťovadla: guma 

guar, xanthan, koření, extrakt pepře. 

Může obsahovat stopové množství 

celeru, sóji, lepku a ryb

5902353022171 5902353022287



741152 Vaječná pomazánka 80 g

Pomazánkový základ (řepkový olej, pitná 

voda, cukr, jedlá sůl, vinný ocet, kyseliny: 

kyselina mléčná, kyselina citrónová, 

glukono-delta lakton, mléčnan vápenatý, 

kyselina jablečná; antioxidant: kyselina L-

akobarová, hořčice (pitná voda, hořčičná 

semena, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, 

vinný ocet, koření), vaječný žloutek, 

sladidla: sacharin, acesulfam K; 

konzervant: sorban draselný; 

zahušťovadla: guma guar a xanthan; látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný; 

barviva: beta-karoten a paprikový 

extrakt), vařená vejce 44 %, křen, pažitka. 

Může obsahovat stopy ryb, celeru, lepku, 

sóji a mléčných výrobků.

5902353022195 5902353022270

741151
Rajčatová pomazánka se 

sušenými rajčaty 80 g

Řepkový olej, pitná voda, rajčatové pyré, 

cukr, cibule, jogurt, sušená rajčata 7 %, 

hořčice (pitná voda, hořčičná semena, 

kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, vinný 

ocet, koření), bramborové vločky, jedlá 

sůl, vaječný žloutek, kyseliny: kyselina 

jablečná, kyselina mléčná, kyselina 

citrónová, konzervanty: sorban draselný, 

benzoan sodný, zahušťovadla: xanthan, 

guma guar, bazalka, aroma, česnek, 

barvivo: paprikový extrakt, koření. Může 

obsahovat stopové množství celeru, sóji, 

lepku a ryb.

5902353022188 5902353022294



741015
Pikantní Špuntíky NOWACO 

200 g

Marinované sleďové filety s kůží 45% 

[sleď obecný (Clupea harengus), voda, 

jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina 

octová; cukr, sladidlo: sacharin, 

konzervant: benzoan sodný, aroma], 

řepkový olej 35%, nakládaná cibule 20% 

(cibule, voda, regulátor kyselosti: kyselina 

octová, jedlá sůl, antioxidanty: kyselina 

askorbová, kyselina citrónová, disiřičitan 

sodný sladidlo: sacharin), extrakt pálivého 

pepře. 

Vyrobeno v závodě, který zpracovává 

vejce, hořčici, sóju, mléko, celer a 

výrobky z obilovin obsahujících lepek.

8594039970646 18594007913115 130g

741019
Sleďové špuntíky NOWACO 

200 g

Marinované sleďové filety s kůží 50% 

[sleď obecný (Clupea harengus), voda, 

jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina 

octová, cukr, sladidlo: sacharin, 

konzervant: benzoan sodný, aroma], 

řepkový olej 35%, marinovaná cibule 

15% (cibule, voda, regulátor kyselosti: 

kyselina octová, jedlá sůl, antioxidanty: 

kyselina askorbová, kyselina citronová, 

disiřičitan sodný, sladidlo: sacharin). 

Vyrobeno v závodě, který zpracovává 

vejce, hořčici, sóju, mléko celer a 

výrobky z obilovin obsahujících lepek.

8594007918205 18594007913559 130g



741020
Špuntíky s papričkou 

NOWACO 200 g

Marinované sleďové filety s kůží 45% 

[sleď obecný (Clupea harengus), voda, 

jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina 

octová; cukr, sladidlo: sacharin, 

konzervant: benzoan sodný, aroma], 

řepkový olej 35%, nakládaná paprika 20% 

(paprika, voda, ocet kvasný vinný, cukr, 

jedlá sůl). 

Vyrobeno v závodě, který zpracovává 

vejce, hořčici, sóju, mléko, celer a 

výrobky z obilovin obsahujících lepek

8594007916812 18594007913399 130g



741021 Labužnické ryby 200 g

Obalované smažené rybí filety v zelenino-rajčatové 

omáčce

Složení: zeleninovo-rajčatová omáčka 65% (voda, 

marinovaná mrkev (mrkev, jedlá sůl, konzervant: 

sorban draselný), nakládaná cibule (cibule, voda, 

jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová), 

cukr, rajčatový protlak, řepkový olej, nakládaný 

celer (celer, voda, kvasný ocet vinný, cukr, jedlá sůl, 

antioxidanty: kyselina citronová a kyselina 

askorbová), jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina 

mléčná, kyselina citronová, glukono-delta-lakton, 

mléčnan vápenatý, kyselina jablečná, antioxidant: 

kyselina askorbová, modifikovaný škrob, kvasný 

ocet vinný, pšeničná mouka, zahušťovadla: guma 

guar, xanthan, konzervant: benzoan sodný, sorban 

draselný, koření, paprikový extrakt) smažené 

obalované rybí filety 35% (rybí filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus) pšeničná mouka, 

řepkový olej)

Vyrobeno v závodě, který zpracovává vejce, 

hořčici, sójové boby a výrobky z nich a mléko a 

výrobky z něj (včetně laktózy).

5902353022492 5902353022508

739551 Zelný salát jarní 350 g

Zelí bílé 46%, zálivka (pitná voda, kvasný 

ocet lihový, rostlinný olej řepkový, jedlá 

sůl, náhradní sladidlo/maltodextrin, 

sukraloza/antioxidant: kyselina citrónová), 

mrkev 10 %, kukuřice sterilovaná 7 %, 

paprika sterilovaná 6 %, cibule.

8594007910476 18594007910282



739550 Zelný salát s křenem 350 g

V různém poměru: zelí bílé 67 %, zálivka 

(pitná voda, kvasný ocet lihový, rostlinný 

olej řepkový, jedlá sůl, náhradní 

sladidlo/maltodextrin, 

sukraloza/antioxidant: kyselina citrónová), 

křen sterilovaný 5 %, mrkev sterilovaná 

3%.

8594007910469 18594007910275

739552 Zelný salát Coleslaw 350 g

Zelí bílé 67 %, majonéza (rostlinný olej, 

pitná voda, cukr, hořčice, vaječný 

žloutek, kvasný ocet lihový, 

zahušťovadla: xanthan, guma guar, jedlá 

sůl), mrkev, cibule, cukr, jedlá sůl, 

kukuřičný škrob, antioxidant: kyselina 

citrónová, konzervanty: benzoan sodný, 

sorban draselný.

8594007910452 18594007910268

180112 Treska a la losos filet

Plátky z aljašské tresky, rostlinný olej, 

jedlá sůl (max 10% hmotnosti), voda, 

ocet, konzervant kyselina benzoová, 

barvivo E 110, E 124, kouřové aroma

8594007919455



180116 Treska a la losos drť

Uzené maso z aljašské tresky, rostlinný 

olej, jedlá sůl (max 10% hmotnosti), voda, 

ocet, konzervant kyselina benzoová, 

barvivo E 110, E 124, kouřová aroma. 

8594007919462 4021900225689

180122 Kaviár černý 5701263902036 5701263902098

180120 Kaviár červený 5701263902043 5701263902104



Číslo výrobku Položka Složení EAN ks EAN kartonu
Pevný 

podíl

Exspirace 

po 

otevření



342971 Utopenci pikantní 3,5 kg

Špekáčky loupané (2 kg), nálev (voda, 

ocet), cibule, kapie, feferony, pepř, 

bobkový list. Složení špekáčků: vepřové 

maso 55 %, hovězí maso 22 %, voda, 

pšeničná mouka, jedlá sůl, směs 

přírodního koření, stabilizátory E451, 

E450, E250, antioxidant E300, 

zvýrazňovač chuti E621, paprikový 

extrakt, přírodní barvivo E120, 

bramborový škrob, cukry, přírodní aroma, 

tuk max 45 %.

8595022900251 2 kg špekáčků 5

741537 Korunní sardinky 4kg

Výrobek z marin. sleďů v sladkokyselém 

nálevu se sladidlem.

Výrobek typu sardinky. Složení: 

marinovaný řezaný sleď obecný (Clupea 

harengus) 75%hm. z pev. podílu, marin. 

cibule, pitná voda, ocet kvasný lihový, 

jedlá sůl, sladidlo: sacharin, 

koření.Výrobek obs. max. 5%hm. jedlé 

soli. 

85903883 4 kg 7



741538 Rybí pepřenky 2kg

Výrobek z marinovaných sleďů. 

Složení: rybí pepřenky 80%hm. 

(marinované sleďové filety (Sleď obecný - 

Clupea harengus), marinovaná cibule, 

sterilovaná kapie, sterilovaný hrášek, 

konzervované feferony, koření ,ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl), rostlinný olej, 

konzervant:benzoát sodný. Výrobek 

obsahuje max. 5%hm. jedlé soli. 

8594002063566 5

741501 Zavináče 4kg

Výrobek z marin. sleďů v sladkokyselém 

nálevu se sladidlem. Složení: zavináče 

68%hm.  z celk. hmotnosti (marinované  

sleď. filety (Sleď obecný - Clupea 

harengus), marin. cibule), pitná voda, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, sladidlo: 

sacharin, koření, konzervant: benzoát 

sodný.Výrobek obs. max. 5%hm. jedlé 

soli.

85903920 4 kg 7



741548 Matjesy a la losos 2,5kg

Výrobek ze sol. sleďů, na způsob lososa. 

Složení: matjesy  2,5kg (sleď. filety bez 

kůže (Sleď obecný - Clupea harengus), 

jedlá sůl, ocet kvas. lihový, dextrosa, 

glukosa, regulátory kyselosti: kys. 

citrónová, citráty sodné, glukono-delta-

lakton, konzervanty: benzoát sodný, 

sorbát draselný, barviva: Žluť SY, 

Ponceau 4R – mohou nepříznivě 

ovlivňovat činnost a pozornost dětí, 

kouřové aroma), rostl. olej.

8594002068165 2,5 kg 7



741546 Matjesy uzené 2,5kg

Výrobek ze solených sleďů.

 Složení: uzené matjesy 2,5kg (sleď. 

filety bez kůže (Sleď obecný - Clupea 

harengus), jedlá sůl, ocet kvasný lihový, 

dextrosa, glukosa, regulátory kyselosti: 

kys. citrónová, citrany sodné, glukono-

delta-lakton, konzervant:benzoát sodný, 

sorbát draselný, kouřové aroma), rostlinný 

olej. 

8594002068172 2,5 kg 7



741503
Loupané řezy ze 

slanečků v oleji 1kg

Výrobek ze solených sleďů. Složení: řezy 

ze slanečků 60%hm. (filety ze sledě 

obecného (Clupea harengus), jedlá sůl, 

ocet kvas. lihový, látka zvýrazňující chuť 

a vůni:glutamát sodný, dextrosa, glukosa, 

regulátory kyselosti:kys. citrónová, citráty 

sodné, glukono-delta-lakton, konzervanty: 

benzoan sodný, sorban draselný, aroma), 

rostlinný olej 40%hm..Výrobek obs. max. 

7%hm. jedlé soli. 

85904989 8594002062408 600g 5



742011 Makrela uzená volná 2,5 kg

Výrobek z ryb.

Složení: uz. makrela obecná kuchaná 

(Scomber scombrus), jedlá sůl.

8594002060039 8594002061593 více než 2,5 kg

742010 Uzená makrela VAC 2,5kg

Výrobek z ryb, vakuově balený

Složení: uz. makrela obecná kuchaná 

(Scomber scombrus), jedlá sůl.

290077 8594002061609 více než 2,5 kg



741505
Uzené makrelové rolky 

1,5kg

Výrobek z uzených makrel.

Složení: uz. filety z makrely obecné 

80%hm. (Scomber scombrus), 

marin.cibule, ocet kvas. lihový, jedlá sůl.

8594002060541 8594002065119 cca 1,5 kg

742012
Uzené makrelové filety 

VAC 2,5kg

Výrobek z ryb, vakuově balený

Složení: uz. filety z makrely obecné 

(Scomber scombrus), jedlá sůl.

290599 8594002063948 cca 2,5 kg

741522 Norský salát 3kg

Výrobek z treskovitých ryb. 

Složení: tyčinky z tresk. ryb  “surimi“ 

50%hm. (strojně oddělené maso z tresk. 

ryb, pšen. škrob, pitná voda, vaj. bílek, 

jedlá sůl, krabí aroma, regulátor kyselosti: 

difosforečnany, látka zvýrazňující chuť a 

vůni: glutamát sodný, barviva: košenila, 

karoteny), majonéza 50%hm. (rostl. olej, 

pitná voda, ocet kvas. lihový, vaječný 

žloutek, cukr, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: glutamát sodný, konzervant: 

benzoát sodný

85904156 5



741502 Pečenáče 1,5kg

Výrobek z pečených sleďů v 

sladkokyselém nálevu. 

Složení: pečenáče 62%hm.z celk. 

hmotnosti (řezy ze sleďů (Sleď obecný - 

Clupea harengus), pšeničná mouka, 

rostlinný olej), pitná voda, ocet kvasný 

lihový, cukr, jedlá sůl, barvivo: 

amoniakový karamel, aroma.

Celková hmotnost: 2,4kg

85903852 1,5 kg 7

741512 Rybí salát v majonéze 3kg

Výrobek z marin. sleďů.

Složení: marin. filety ze sledě obecného 

(Clupea harengus) 32% hm., majonéza 

32% hm.(rostl.olej, voda, cukr, vaj. 

žloutek,  ocet kvas. lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla:guma guar, xanthan, 

konzervant: benzoát sodný), marin. 

cibule, steril.zelenina (okurky,mrkev, 

hrách), koření.

85904576 5



739450 Rybí salát oheň 2*1kg

Výrobek z marinovaných sleďů.

Složení: marinované sleďové filety bez 

kůže (Clupea harengus) 34%hm., kečup 

(pitná voda, rajský protlak, cukr, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, koření, 

modifikovaný bramborový škrob, 

konzervant: benzoát sodný), marinovaná 

cibule, vařená paprika, cukr, sterilované 

okurky, sterilované feferony, koření.

8594002069988 5



741545 Tuňáková pomazánka 2kg

Složení: sterilovaný tuňák  pruhovaný 

(Katsuwonus pelamis) 32%hm., majonéza 

(rostl. olej , pitná voda, vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvas. lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), margarín 

(rostl. oleje a tuky, pitná voda, 

emulgátory: lecitiny, mono-a diglyceridy 

mast. kyselin, jedlá sůl, konzervant: kys. 

sorbová, máslové aroma, barvivo: 

karoteny), marin. cibule, jogurt (smetana, 

jog. kultury), hořčice (pitná voda, hořč. 

semeno, ocet kvas. lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), koření.

8594002064907 5



741507 Uzenáčky v rosolu 1,5kg

Výrobek z uz. makrel v rosolu 

Složení: rosol 57%hm. (pit. voda, ocet 

kvas. lihový, cukr, vepřová želatina, jedlá 

sůl, konzervant: benzoát sodný, aroma), 

uzenáčky 32%hm. (uz. makrel. filety 

(Makrela obecná - Scomber scombrus), 

koření), mari. cibule, steril. kapie, steril. 

hrášek.

8594002069032 1,5 kg 5

741510
Závitky v rosolu vařené 

1,5kg

Výrobek z vař. sleďů v rosolu. 

Složení: rosol 50%hm. (pitná voda, ocet 

kvasný lihový, cukr, vepřová želatina, 

jedlá sůl, konzervant: benzoát sodný, 

aroma), závitky 49%hm. (vař. sleďové 

filety (Sleď obecný - Clupea harengus), 

marin. cibule), steril. kapie, koření.

8594002068608 1,5 kg 5



739286 Řáholecký salát 3kg

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-, 

trifosforečnany, konzervant: dusitan 

sodný, dextrosa, maltodextrin, koření), 

marinovaná cibule, sterilovaná kapie, 

sterilované okurky, kečup (pitná voda, 

rajčatový protlak, cukr, ocet kvasný 

lihový, jedlá sůl, koření, modifikovaný 

bramborový škrob, konzervant: benzoát 

sodný), hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilované feferony, koření. 

85905474 5

741550 Bramborový salát 3kg

Složení: brambory vařené 66% hm., 

majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, 

pasterovaný vaječný žloutek, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant:benzoát sodný), sterilované 

okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná 

cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), sterilovaný hrášek,  koření.

85905061 5



741559
Camembertová pomazánka 

3kg

Krém z rostlinného oleje (řepkový olej, pitná voda, 

cukr, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, modifikovaný 

bramborový škrob, zahušťovadla: guma guar, 

xanthan, karubin, konzervant: benzoan sodný), 

tavený sýr (sýry, pitná voda, tvaroh, tavicí soli: 

citronany sodné, difosforečnany), sýr Camembert 10 

% (mléko, mlékařská kultura, jedlá sůl, Penicillium 

camemberti, syřidlo), marinovaná cibule, výrobní 

salám (drůbeží maso strojně oddělené, pitná voda, 

vepřové maso, vepřové kůže a sádlo, bramborový 

škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, 

hrachová bílkovina, stabilizátory: di-, tri-, 

polyfosforečnany, uhličitany sodné, zahušťovadla: 

xanthan, guma guar, dextróza, maltodextrin, koření, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, 

antioxidant: erythorban sodný, barvivo: paprikový 

extrakt) aroma

8594002061616 5



741555 Mexický salát 3kg

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), výrobní 

salám (vepřový tuk a kůže, pitná voda, 

drůbeží maso strojně oddělené, vepřové a 

hovězí maso, bramborový škrob, sója, 

jedlá sůl, stabilizátory: di-, 

trifosforečnany, konzervant: dusitan 

sodný, dextrosa, maltodextrin, koření), 

sterilované okurky, vařená kukuřice, 

sterilovaný celer, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), sterilované 

feferony, koření. 

85905283 5



741558 Pařížský salát 3kg 

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, cukr, pasterovaný vaječný 

žloutek, ocet kvasný lihový jedlá sůl, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: glutamát 

sodný, konzervant: benzoát sodný), 

výrobní salám  (vepřový tuk a kůže, pitná 

voda, drůbeží maso strojně oddělené, 

vepřové a hovězí maso, bramborový 

škrob, sója, jedlá sůl, stabilizátory: di-, 

trifosforečnany, konzervant: dusitan 

sodný, dextróza, maltodextrin, koření), 

sterilované okurky,  marinovaná cibule, 

hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, 

ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), sterilovaný hrášek, koření. 

85905252 5

741554 Topinková pomazánka 3kg 

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), sýr Eidam 

30%hm. (mléko, jedlá sůl, mlékařské 

kultury, syřidlo), konzervované feferony, 

sušený česnek 0,9%hm..

8594002063603 5



741552 Vlašský salát 3kg

Složení: majonéza  (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, jedlá sůl, ocet kvasný lihový, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), vařené 

brambory, výrobní salám (vepřový tuk a 

kůže, pitná voda, drůbeží maso strojně 

oddělené, vepřové a hovězí maso, 

bramborový škrob, sója, jedlá sůl, 

stabilizátory:di-,tri fosforečnany,  

konzervant: dusitan sodný, dextróza, 

maltodextrin, koření), sterilované okurky, 

hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, 

ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), sterilovaný celer, sterilovaná 

mrkev, sterilovaný hrášek, koření.

85905030 5

739454
Rodinná pomazánka se 

sýrem 2*1kg

Složení: pomazánka se smetanou 

(smetana, bramborový škrob, sušené 

mléko, jedlá sůl), majonéza (rostlinný 

olej, pitná voda, ocet kvasný lihový ,cukr, 

pasterovaný vaječný žloutek, jedlá sůl,  

modifikované kukuřičné škroby, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), sýr Eidam 

(mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury, 

syřidlo), sušený česnek, jedlá sůl, sušená 

pažitka.

8594002069971 5



739452 Budapešťský krém 2*1kg

Složení: tvaroh (mléko, jedlá sůl, syřidlo), 

marinovaná cibule, margarín (rostlinné 

oleje a tuky, pitná voda, emulgátory: 

lecitiny, mono-a diglyceridy mastných 

kyselin, jedlá sůl, konzervant:kys.sorbová, 

máslové aroma, barvivo:karoteny), 

majonéza (rostlinný olej, pitná voda, 

pasterovaný vaječný žloutek, cukr, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, zahušťovadla: 

guma guar, xanthan, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: glutamát sodný, konzervant: 

benzoát sodný), sterilovaná kapie, koření.

8594002069964 5

739455
Tuňáková pomazánka s 

olivami 2*1 kg

Výrobek ze sterilovaného tuňáka. 

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla:guma guar, xanthan, 

konzervant:benzoát sodný, regulátory 

kyselosti: kys. citrónová, sírany sodné), 

pomazánka se smetanou (smetana, 

bramborový škrob, sušené mléko, jedlá 

sůl), sterilovaný tuňák  pruhovaný 

(Katsuwonus pelamis) 28%, tavený sýr 

(přírodní sýry, pitná voda, tvaroh, tavící 

soli: citráty sodné, difosforečnan 

vápenatý), olivy černé 3%, rajčatový 

protlak (rajčata, pitná voda,cukr), koření.

8594002069933 5



739458
Salámová pomazánka 2*1 

kg

Složení: pomazánka ze smetany (smetana, 

bramborový škrob, sušené mléko, jedlá sůl, 

majonéza (rostlinný olej, pitná voda, pasterovaný 

vaječný žloutek, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, konzervant: 

benzoan sodný, regulátor kyselosti: sírany sodné), 

tavený sýr (přírodní sýry, pitná voda, tvaroh, 

tavicí soli: citronany sodné, difosforečnany), 

inovecký salám 15% (vepřové maso, drůbeží maso 

strojně oddělené, vepřové sádlo, pitná voda, vepřové 

kůže, jedlá sůl s jodem obohacená, vepřová 

bílkovina, česnek, cukr, dextróza, koření, extrakty 

koření, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: 

alginan sodný, di-, tri-, polyfosforečnany, uhličitany 

sodné, sírany vápenatý, antioxidant:erythorban 

sodný, zahušťovadlo:guma guar, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: glutaman sodný, dextróza, barvivo: 

košenila, regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton, 

krevní bílkovina, kouřové aroma), salám 10% 

(vepřové maso, hovězí maso, jedlá sůl, 

konzervant:dusitan sodný, koření, stabilizátory: di- a 

trifosforečnany, látka zvýrazňující chuť a 

vůni:glutaman sodný; cukr, antioxidant: erythorban 

sodný; barvivo: košenila), koření.

8594002069889 5

342930
Nakládaný Camembert 

 2,9kg

Složení: sýr Camembert 48%hm. (mléko, 

mlékařská kultura, jedlá sůl, Penicillium 

candidum, syřidlo), rostlinný olej, 

marinovaná cibule (obsahuje konzervant: 

benzoát sodný), sterilované feferony, 

sušený česnek, koření.

8595022900633 1,9 kg 3



741539 Matjesy s cibulí 2 kg

Složení: matjesy s cibulí 85 % (filety ze 

sledě obecného - Clupea harengus), 

cibule, jedlá sůl, ocet kvasný lihový, 

dextróza, glukóza, regulátory kyselosti: 

kyselina citrónová, citronany sodně, gluko-

delta-lakton, látka zvýrazňující chuť a 

vůni: glutaman sodný, konzervanty: 

benzoan sodný, sorban draselný), řepkový 

olej. výrobek obsahuje max. 7% soli.

8594007910902 1,7 kg 5

741518 Zavináče s cibulí 2 kg

Výrobek z marinovaných sleďů

Složení: marinovaný sleď obecný – 

Clupea harengus 50% hmotnosti  ±5% 

hmotnosti, pitná voda, cibule 29% 

hmotnosti ±5% hmotnosti, kvasný ocet 

lihový, jedlá sůl, konzervanty: (benzoan 

sodný, sorban draselný), sladidlo: 

sacharin, přírodní aroma. Může 

obsahovat: stopy lepku, celeru, mléka, 

vajec, hořčice.

8594007910766 2 kg 3

739162
Letní salát 3*1kg – salát bez chemické 

konzervace

Složení: Zelí bílé 50%, sladkokyselý 

nálev obsahující hořčičné semínko, 

okurka 18%,

mrkev 15%, cibule.

8594031902942 3*880g 2

739052
Jarní salát 3*1kg – salát bez chemické 

konzervace

Složení: Zelí bílé 53 %, mrkev 12%, 

kukuřice sterilovaná 10%, paprika 

sterilovaná 8%, cibule, kyselina citrónová.

8594031903062 3*870g 2



739163
Zelný salát s křenem 3*1kg – salát bez 

chemické konzervace

Složení: Zelí bílé 72%, křen sterilovaný 

6%, cukr, kvasný ocet, mrkev sterilovaná 

2%, rostlinný olej, sůl, kyselina citrónová.

8594007918373 3*800g 2

739160 Zelný salát farmářský 3*1kg

Složení: celer sterilovaný 26%, zelí bílé 

24%, mrkev 22%, majonéza (rostl. olej, 

pitná voda, paster. žloutky, cukr, 

modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, 

kvasný ocet, hořčičné semínko, barvivo, 

směs koření, stabilizátor - kyselina 

sorbová, antioxidant E385, cukr, regulátor 

kyselosti - kyselina citrónová.

8594031902423 3*1 kg 2

739154 Zelný salát Coleslaw 3*1kg

Složení: Zelí bílé 57%, majonéza 

(rostlinný olej, pitná voda, cukr, hořčice, 

kvasný ocet, jedlá sůl, vaječný žloutek, 

zahušťovadlo E415,E417) , mrkev, cibule, 

cukr, jedlá sůl, antioxidant - kyselina 

citronová, E202, E211.

8594031902461 2



741542 Rybí pomazánka 2 kg

Neobsahuje sladidla, lepek. Výrobek z 

moř. ryb uzených. Složení: uz. Makrela 

obecná (Scomber scombrusú 36%hm., 

marin. Cibule, hořčice (voda, hořč. 

Semeno, ocet kvas. Lihový, cukr jedlá sůl, 

koření), majonéza (rostl. Olej, voda, 

vaječný žloutek, cukr, ocet kvas. lihový, 

jedlá sůl, zahušťovadla: guma guar, 

xanthan, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutamát sodný, konzervanty: benzoan 

sodný, sorbát draselný), margarín (rostl. 

oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, 

mono-a diglyceridy mastn. kyselin, jedlá 

sůl, konzervant: kys. sorbová, másl. 

aroma, barvivo: karoteny), jogurt 

(smetana, jog. kultury), koření.

8594002067830

741549
Pikantní sýrová pomazánka 

2 kg

Složení: majonéza (rostlinný olej, pitná 

voda, pasterovaný vaječný žloutek, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

zahušťovadla: guma guar, xanthan, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 

konzervant: benzoát sodný), sýr Eidam 

30%hm. (mléko, jedlá sůl, mlékařské 

kultury, syřidlo), konzervované feferony, 

sušený česnek 0,9%hm..

8594002064273


