
                                                                                                                                                      

     
Jihlavská 1143, Žďár nad Sázavou 

Složení lahůdkářských výrobků  
 
Lahůdkářské výrobky mohou obsahovat stopy:lepku,sezamu,sóji,vajec, hořčice,ryb,mléka a mléčných výrobků 

Podtržené suroviny jsou alergeny 

Rozvoz pro vlastní prodejny společnosti ENPEKA a.s. 

název výrobku, 

číslo  
hmotnost /g/ použitelnost složení 

skladovací 

podmínky 

Bageta        

CLASIC  

0059 
250g 2 dny 

BRAMBOROVÁ BAGETA 48% (Pšeničná mouka, bramborová směs/bramborové vločky, pšeničná 

mouka, suš.syrovátka,kukuřičný škrob/, droždí, olej rostlinný (řepkový),sůl s jódem, přípravek zlepšující 

mouku/ /ječná  sladová mouka,emulgátor (E472e),cukr,glukóza,regulátor kyselosti (E341),látka zlepšující 

mouku (E300),enzymy/), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, 

smetanová kultura), ŠUNKOVÝ SALÁM (vepřové maso, voda, bramborový škrob,sůl,mod. bramborový 

škrob E1442, zahušťovadlo E407,E415,dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina,sůl E508, 

aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené 

barvivo, červené barvivo E 120), SÝR(Mléko,jedlá sůl,mlékárenské kultury),ČÍNSKÉ ZELÍ, OKURKA, 

PAPRIKA. 

max. + 5°C 

Bageta 

OTESÁNEK  
0061 

260g 2 dny 

CEREÁLNÍ BAGETA 57% (Pšeničná mouka,žitná mouka,cereální směs (7%) /slunečnice loupaná,tykev, 

pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, pš.bílkovina, stabilizátor (E412), sladová mouka 

pšeničná,dextróza, sušená syrovátka,hrachové otruby,emulgátor (E472e), regulátor kyselosti(E270, 

E263), ječná sladová mouka,látka zlepšující mouku(E300), enzymy/, droždí,sezam (2%),len(2%),sůl 

s jodem, živočišný tuk, olej rostlinný(řepkový)), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. 

mléko,bramb. škrob,smetanová kultura), ŠUNKOVÝ SALÁM (vepřové maso, voda, bramborový 

škrob,sůl,mod. bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407,E415,dextróza, 

stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina,sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, 

antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo E 120), ČÍNSKÉ ZELÍ, 

OKURKA, PAPRIKA. 

max. + 5°C 

JUNIOR 

BULKA  
0062 

150g 2 dny 

SOJOVÁ BULKA 40%(Pšeničná mouka, žitnámouka,cereální směs(6%) / sojové vločky,sojová 

drť,sušená syrovátka,pohanka,lněné semeno, pš.bílkovina, ovesné vločky, pš.vločky,kukuřičná krupice, 

sladová mouka,chlebové koření, emulgátor(E472e),regulátor kyselosti  (E263),sojová mouka/, sezam 

(6%),droždí,sůl s jodem,olej rostlinný(řepkový)) GOTHAJSKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí 

maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450,E451,E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a 

vůni E621,E635,aroma, červené barvivo E 120,suš.česnek,kvasničné extrakty),   POMAZÁNKOVÉ 

MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob,smetanová kultura),ČÍNSKÉ ZELÍ, OKURKA, 

PAPRIKA, CIBULE. 

 
 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost  použitelnost složení 

skladovací 

podmínky 

MROŠT 
0063 

240g 2 dny 

RUSTIKÁLNÍ PEČIVO 37% (Pšeničná mouka, voda, cereální směs (14%)/slunečnice, žitná mouka, 

tykev, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,pš.bílkovina, stabilizátor (E412),sladová mouka pšeničná, 

dextróza, sušená syrovátka, hrachové otruby, emulgátor(E472e),regulátor kyselosti(E270,E263),ječná 

sladová mouka, látka zlepšující mouku (E300),enzymy/,sezamové semínko,droždí,živočišný tuk,sůl 

s jódem,olej rostlinný (řepkový)), SLANINA ANGLICKÁ  12,5% (vepřový bok 78%,stabilizátory E250, 

E451, E500, zahušťovadlo E407a, E415,dextróza, zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316, 

přírodní aroma, barvivo povrchu karamel), MÁSLO, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný 

žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, 

zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), ČÍNSKÉ ZELÍ, OKURKA, PAPRIKA, 

VEJCE (směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, 

cukr, ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), KEČUP (rajčatový protlak, zahušťovadlo, 

modifikovaný škrob, kořenící přísada (výtažky koření), CIBULE, FEFERONY STERILOVANÉ  

(feferony Chilli, pitná voda, ocet kvasný, cukr, sacharin, extrakt koření), SŮL, CUKR MOUČKA 

max. + 5°C 

HOUSKA 

TMAVÁ 
0065 

110g 2 dny 

HOUSKA 55%(Pšeničná mouka, cereální směs (7%) /slunečnice,žitná mouka,tykev, ječný sladový 

extrakt, pšeničné klíčky, pš.lepek,stabilizátor(E412),pražená pšeničná sladová mouka,glukózový sirup, 

hrachové otruby,glukóza, emulgátor(E472e),regulátor kyselosti(E263, E270),ječná sladová mouka,látka 

zlepšující mouku(E300),enzymy/, sezam, len, droždí, sůl s jodem, olej rostlinný(řepkový), pšeničný 

škrob), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, smetanová kultura), 

SEDLÁCKÝ SALÁM (vepřové maso,kuřecí maso, vepřové sádlo, hovězí maso,drůbeží maso,jedlá 

sůl,sušené mléko,červená řepa (E162), stabilizátory E450,E451,E250,dextróza,řepný cukr,přírodní koření, 

antioxidanty E 300,E316, emulgátor E471,reguátor kyselosti E 575,extrakty koření),ČÍNSKÉ ZELÍ, 

OKURKA, PAPRIKA. 

max. + 5°C 

CHLEBÍČEK SE 

ŠUNKOU A 

SÝREM  

0023 

80g 1 den 

VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(řepkový) (4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku/ emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), 

látka zlepšující mouku (E300), enzymy/, olej rostlinný/rostlinné vosky, emulgátor E 322/), BRAMBORY, 

ŠUNKA 18% (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, 

zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka 

zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené 

barvivo, E 120), SÝR 18% (Mléko, čisté mléčné kultury, syřidlo), OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, 

cukr,ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný 

žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, 

zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), SALÁM(drůbeží maso,voda,bramborový 

škrob,vepřové maso,sůl,E250dusitan sodný, kyseliny-mléčnáE270, citrónováE330,vinnáE334,živočišné 

proteiny,barvivoE120, antioxidant E300, stabilizátoryE450, E451,E452,uhličitan sodnýE500,zvýrazňovač 

chutiE621,směs přírodního koření),CIBULE, MRKEV STERILOVANÁ (mrkev, výtažky 

koření,náhr.sladidlo E954), HOŘČICE (voda,hořčičné semeno,ocet,cukr,sůl,koření, konzervant 

E211,přírodní barvivo Lutein), CUKR MOUČKA, PÓREK, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ  

(paprika,výtažky koření,náhradní sladidlo E954), PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL,PEPŘ 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost použitelnost složení 

skladovací 

podmínky 

CHLEBÍČEK SE 

ŠUNKOU  
0021 

70g 1 den 

VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka, olej rostlinný (řepkový)(4%), droždí,sůl s jodem,  přípravek zlepšující mouku/ 

emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická, sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka zlepšující mouku 

(E300),enzymy/, olej rostlinný/ rostlinné vosky, emulgátor E 322/), BRAMBORY, ŠUNKA 28% (vepřové 

maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415,dextróza, 

stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant 

E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, 

vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, 

zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), VEJCE (směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, 

E260,E325), SALÁM (drůbeží maso,voda, bramborový škrob, vepřové maso,sůl,E250dusitan sodný,kyseliny-

mléčnáE270, citrónová E330, vinnáE334, živočišné proteiny,barvivoE120,antioxidantE300, uhličitan sodnýE500, 

zvýrazňovač chutiE621, směs přírodního koření), CIBULE, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ (paprika,výtažky 

koření, náhradní sladidlo E954),  MRKEV STERILOVANÁ (mrkev,výtažky koření,náhr.sladidlo E954), HOŘČICE 

(voda,hořčičné semeno,ocet,cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein),CUKR MOUČKA, 

PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL,PEPŘ 

max. + 5°C 

CHLEBÍČEK 

S ANGLICOU 

SLANINOU 

0024 

80g 1 den 

VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný (řepkový) (4%), droždí,sůl s jodem,  přípravek zlepšující mouku/ 

pšeničná mouka, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická, sojová mouka, regulátor kyselosti (E263, 

E450),látka zlepšující mouku (E300),enzymy/ BRAMBORY, SLANINA ANGLICKÁ  25% (vepřový bok, 

stabilizátory E250,E451,E500, zahušťovadlo E407a,E415, dextróza, zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant 

E316,přírodní aroma, barvivo povrchu karamel.), OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, cukr, ocet, výtažky 

koření,náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, 

kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: 

guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), 

SALÁM(drůbeží maso,voda,bramborový škrob,vepřové maso, sůl, E250dusitan sodný,kyseliny-mléčná E270, 

citrónováE330, vinnáE334, živočišné proteiny, barvivo E120, antioxidant E300, stabilizátor E452, uhličitan sodný 

E500,zvýrazňovač chutiE621, směs přírodního koření), CIBULE, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ  

(paprika,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), MRKEV STERILOVANÁ (mrkev, výtažky koření,náhr.sladidlo 

E954), HOŘČICE (voda,hořčičné semeno, ocet,cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), CUKR 

MOUČKA, PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL, PEPŘ 

max. + 5°C 

CHLEBÍČEK 

vegetariánský  

0020 
70g 1 den 

VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný (řepkový) (3%), droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující mouku/ 

emulgátor (E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka, regulátor kyselosti(E263, E450),látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy), SÝR (Mléko,čisté mléčné kultury, syřidlo),VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich 

solí,E270,E260,E325), OKURKY STERILOVANÉ  (okurky,cukr, ocet,výtažky koření,náhradní sladidlo E954), 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ 

MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, smetanová kultura),  ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené 

rostlinné tuky a oleje, odstředěné mléko, E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320, E310 

(antioxidanty), E330(kyselina), E160a (barvivo)/, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ (výtažky koření,náhradní 

sladidlo E954), PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost použitelnost složení 

skladovací 

podmínky 

CHLEBÍČEK 

S RUSKÝM 

VEJCEM 

0025 

90g 1 den 

VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka, olej rostlinný (řepkový) (4%), droždí,sůl s jodem,  přípravek zlepšující mouku/ pšeničná 

mouka, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická, sojová mouka, regulátor kyselosti (E263, E450),látka zlepšující mouku 

(E300),enzymy/, olej rostlinný /rostlinné vosky, emulgátor E 322/), VEJCE 26%(směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, E260, 

E325), BRAMBORY, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), SALÁM(drůbeží maso, 

voda,bramborový škrob,vepřové maso,sůl, E250dusitan sodný,kyseliny-mléčnáE270, citrónová E330, vinná E334,živočišné 

proteiny,barvivo E120, antioxidantE300,stabilizátoryE450,E451,E452,uhličitan sodný E500, zvýrazňovač chuti E621,směs 

přírodního koření)OKURKY STERILOVANÉ (okurky,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), VYSOČANSKÝ SALÁM 

(vepřové maso, hovězí maso,sůl,koření,extrakt koření, dextróza,antioxidant E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,červené 

barvivo E120), CIBULE, PAPRIKA ČERVENÁ STERIL. (paprika ,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), MRKEV STERIL. 

(mrkev ,výtažky koření,náhr.sladidlo E954),HOŘČICE (voda,hořčičné semeno,ocet,cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní 

barvivo Lutein), MLÉKO,CUKR MOUČKA, OCET, PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL, PEPŘ, AGAR 

max. + 5°C 

SALÁT 

VLAŠSKÝ 
00100 
00101 
00102 
00103 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

BRAMBORY, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet 

lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a 

guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), SALÁM 

(drůbeží maso,voda,bramborový škrob,vepřové maso,sůl,E250dusitan sodný,kyseliny-mléčnáE270, citrónová E330, 

vinnáE334, živočišné proteiny,barvivoE120,antioxidantE300, stabilizátoryE450,E451,E452,uhličitan sodný E500, 

zvýrazňovač chutiE621,směs přírodního koření), STERILOVANÁ ZELENINA (okurky, mrkev,cuketa, hrášek), 

HOŘČICE (voda,hořčičné semeno,ocet, cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), CUKR 

MOUČKA, SŮL,PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT 

ŠEVCOVSKÝ 
00110 
00111 
00112 
00113 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

ZELÍ STERIL. 40%(zelí,voda,ocet,cukr,kyselina citrónová,náhradní sladidlo E 954), GOTHAJSKÝ SALÁM (vepřové 

maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450,E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť 

a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120,suš.česnek,kvasničné extrakty), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná 

voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, 

cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), KEČUP(rajčatový protlak, zahušťovadlo, modifikovaný škrob, 

kořenící přísada (výtažky koření), SALÁM(drůbeží maso,voda, bramborový škrob,vepřové maso, sůl, E250dusitan 

sodný, kyseliny-mléčná E270,citrónováE330,vinnáE334,živočišné proteiny, barvivoE120, antioxidant E300, 

stabilizátoryE452, uhličitan sodnýE500,zvýrazňovač chutiE621,směs přírodního koření), CIBULE, CUKR MOUČKA, 

HOŘČICE (hořčičné semeno,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), SŮL, PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT 
POCHOUTKOVÝ 

00120 
00121 
00122 
00123 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

ŠUNKA (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, 

zahušťovadla E407, E415, dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka 

zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené 

barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, 

kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, 

stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát 

draselný, maltodextrin), OKURKY STERILOVANÉ (okurky, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), 

HRÁŠEK STERILOVANÝ (hrášek, přírodní aroma), CIBULE, HOŘČICE (voda,hořčičné semeno, 

ocet,cukr,sůl, koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), CUKR MOUČKA, SŮL,PEPŘ 

max. + 5°C 

Enpeka a.s.,Jihlavská 1143,Žďár n/S          

Vydání 1        vypracoval:Trojanová 
Složení lahůdkářských výrobků  

Platnost od  3.4.2014 

Změna strany:  06 
Strana: 4/11 



                                                                                                                                                      

název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

SALÁT RYBÍ 

00150 
00151 
00152 
00153 

 
1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

ZAVINÁČE 40%(marinované sleďové filety (Clupea harengus),marinovaná cibule,pitná voda, sterilovaná mrkev, 

ocet kvasný lihový, jedlá sůl,sladidlo:sacharin, koření, konzervant: benzoát sodný), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná 

voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, 

cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), STERIL. ZELENINA (okurky, mrkev,cuketa, hrášek), 

CIBULE, CUKR MOUČKA, SŮL, PEPŘ, AGAR 

max. + 5°C 

SALÁT 

PAŘÍŽSKÝ 

00130 
00131 
00132 
00133 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

GOTHAJSKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant E316, 

látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek, kvasničné extrakty),OKURKY 

STERILOVANÉ (okurky, cukr,ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný 

žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: 

modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát 

draselný, maltodextrin), SALÁM(drůbeží maso,voda, bramborový škrob,vepřové maso,sůl,E250dusitan sodný,kyseliny-mléčná 

E270,citrónováE330, vinná E334, živočišné proteiny,barvivoE120, antioxidantE300, stabilizátoryE450,E451,E452,uhličitan 

sodnýE500, zvýrazňovač chutiE621, směs přírodního koření), HRÁŠEK STERILOVANÝ (hrášek,přírodní aroma), CIBULE, 

HOŘČICE (hořčičné semeno koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), CUKR MOUČKA, SŮL,PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT 
FEFERONKOVÝ 
00140 
00141 
00142 
00143 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

SÝR (Mléko, jedlá sůl,mlékárenské kultury),FEFERONY STERILOVANÉ  14% (feferony Chilli,pitná 

voda,ocet kvasný,cukr, sacharin, extrakt koření), PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ(paprika, 

výtažky koření, náhradní sladidlo E954), CIBULE, OKURKY STERILOVANÉ (okurky,výtažky 

koření),HRÁŠEK STERILOVANÝ (hrášek,přírodní aroma), OLEJ rostlinný,CUKR 

MOUČKA,SŮL,WORCESTER(přírodní víno,švestková povidla, směs koření,barvivo(E150d), sušený 

rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt), PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT 
BRAMBOROVÝ  

00170 
00173 

1000g 
500g 

3 dny 

BRAMBORY, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet 

lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar 

a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), 

SALÁM(drůbeží maso, bramborový škrob,vepřové maso,sůl, E250dusitan sodný,kyseliny-mléčnáE270, citrónová 

E330, vinná E334,živočišné proteiny,barvivo E120, antioxidantE300,stabilizátoryE450,E451,E452,uhličitan sodný 

E500, zvýrazňovač chuti E621,směs přírodního koření),CIBULE,HOŘČICE (voda,hořčičné 

semeno,ocet,cukr,sůl, koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), MRKEV STERILOVANÁ (mrkev, 

výtažky koření,náhr.sladidlo E954 kyselina citrónová), OKURKY STERILOVANÉ (okurky, výtažky koření, 

náhradní sladidlo E954), CUKR MOUČKA, SŮL, PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT 

PIKANTNÍ 

00180 
00181 
00182 
00183 

 
 

1000g 
150g 
230g 
500g 

3 dny 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá 

sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), STERILOVANÁ 

ZELENINA (okurky,mrkev,cuketa,hrášek), GOTHAJSKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, 

stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený 

česnek, kvasničné extrakty),KUKUŘICE STERILOVANÁ, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ (výtažky koření, náhradní 

sladidlo E954), HOŘČICE (hořčičné semeno, ocet,cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein),CUKR MOUČKA, 

FEFERONY STERIL. 14%(feferony Chilli,sacharin, extrakt koření), SŮL, WORCESTER(přírodní víno, švestková povidla,směs 

koření,barvivo (E150d),sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt), PEPŘ 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

ASPIKOVÝ DORT 

00083 
1000g 3 dny 

VODA, SÝR (Mléko, jedlá sůl,mlékárenské kultury), ŠUNKA (vepřové maso,voda,bramborový škrob, sůl, 

modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátor E450, E451,E250,vepřová 

bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní 

červené barvivo,červené barvivo, E 120), VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325),  

PAPRIKA, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný 

ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, 

stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: 

sorbát draselný, maltodextrin), SALÁM(drůbeží maso,voda, bramborový škrob, vepřové maso,sůl,E250dusitan 

sodný,kyseliny-mléčnáE270, citrónová E330, vinnáE334, živočišné proteiny,barvivoE120, antioxidantE300, 

stabilizátoryE450,E451,E452, uhličitan sodnýE500,zvýrazňovač chutiE621,směs přírodního koření), 

STERILOVANÁ ZELENINA (okurky, mrkev,cuketa,),  BRAMBORY, VYSOČANSKÝ SALÁM (vepřové maso, 

hovězí maso, sůl, koření,extrakt koření, dextróza,antioxidant E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, 

červené barvivo E120), ŽELATINA 1,7%, HRÁŠEK STERILOVANÝ (hrášek,přírodní aroma), MRKEV 

STERILOVANÁ  (mrkev, výtažky koření,náhr. sladidlo E954), KUKUŘICE STERILOVANÁ, CUKR MOUČKA, 

HOŘČICE (hořčičné semeno,koření,konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), OCET, SŮL, PEPŘ,  

max. + 5°C 

OBLOŽENÉ VEJCE 

00090 
120g 2 dny 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, 

jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma 

tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), VEJCE 

20%(sůl,směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, E260, E325), SALÁM(drůbeží maso,voda,bramborový škrob, 

vepřové maso,sůl,E250dusitan sodný,kyseliny-mléčnáE270,citrónováE330,vinnáE334, živočišné 

proteiny,barvivoE120, antioxidantE300, stabilizátory E450,E451,E452,uhličitan sodnýE500,zvýrazňovač 

chutiE621,směs přírodního koření), BRAMBORY, HRÁŠEK STERIL. (hrášek,přírodní aroma), PAPRIKA 

ČERVENÁ STERILOVANÁ (paprika, výtažky koření, náhradní sladidloE954), GOTHAJSKÝ SALÁM(vepřové 

maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující 

chuť a vůni E621, E635,aroma,červené barvivo E 120, suš.česnek, kvasničné extrakty),OKURKY 

STERILOVANÉ, STERILOVANÁ ZELENINA (mrkev,cuketa), MLÉKO, VODA, HOŘČICE (voda,hořčičné 

semeno, ocet,cukr,sůl,koření, konzervant E211,přírodní barvivo Lutein),CUKR MOUČKA, OCET, SŮL, 

PETRŽELOVÁ NAŤ, PEPŘ, ŽELATINA 

max. + 5°C 

POMAZÁNKA 

PAŽITKOVÁ  
0030 
00301 
00302 

 
 

1 000g 
180g 
120g 

3 dny 

POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob,sůl, smetanová 

kultura), ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje,voda,odstředěné 

mléko, E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320,E310 (antioxidanty), 

E330(kyselina), E160a (barvivo)/, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice 

(hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: 

modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin),PAŽITKA SUŠENÁ 1 %, SŮL 

max. + 5°C 

POMAZÁNKA 

BUDAPEŠTSKÁ – 0032 

PIKANT               00321 
                          00322 

 
1 000g 
180g 
120g 

3 dny 

TVAROH,ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje,voda, odstředěné 

mléko, E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320,E310 (antioxidanty), 

E330(kyselina), E160a (barvivo)/, PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ (cukr,sůl, 

ocet,výtažky koření,náhradní sladidlo E954), CIBULE, MLÉKO, FEFERONY 

STERILOVANÉ 2%(feferony Chilli,sacharin,extrakt koření), SŮL,PAPRIKA SLADKÁ 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

POMAZÁNKA 

ČESNEKOVÁ  

0031 
00311 
00312 

 
 

1 000g 
180g 
120g 

3 dny 

POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob,sůl, smetanová 

kultura), ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje,voda, odstředěné mléko, 

E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320,E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), 

E160a (barvivo)/, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, 

kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, 

stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: 

sorbát draselný, maltodextrin), SÝR (Mléko,jedlá sůl, mlékárenské kultury), ČESNEK SUŠENÝ 

2%,SŮL 

max. + 5°C 

POMAZÁNKA S 

UZENINOU  

0034 
00341 
00342 

 
 
 

1 000g 
180g 
120g 

 

3 dny 

POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob,sůl, smetanová 

kultura), ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje, odstředěné mléko, 

E322,E471 (emulgátory), E202 (konzervant),aroma,E320,E310 (antioxidanty),E330(kyselina), 

E160a (barvivo)/, ŠUNKOVÝ SALÁM 20%(vepřové maso, voda, bramborový škrob,sůl,mod. 

bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407,E415,dextróza, stabilizátorE450,E451,E250, 

vepřová bílkovina,sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant 

E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo E 120), MAJONÉZA (řepkový 

olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), SLANINA 

ANGLICKÁ  10% (vepřový bok 78%, stabilizátory E250,E451,E500, zahušťovadlo 

E407a,E415,dextróza,zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316,přírodní aroma, barvivo 

povrchu karamel.)  

max. + 5°C 

KOSTKA 

0067 
140g 2 dny 

KOSTKA 42%(Pšeničná mouka,voda,droždí, tuk/olej rostlinný(řepkový) ,živočišný/, sůl 

s jodem, přípravek zlepšující mouku / emulgátor (E472e), sojová mouka,ječná sladová 

mouka, regulátor kyselosti(E263,E450),látka zlepšující mouku (E300),enzymy/), ŠUNKA 

(vepřové maso, bramborový škrob, sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla 

E407, E415, dextróza, stabilizátor E450, E451, E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka 

zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené 

barvivo,červené barvivo, E 120), CIBULE, ČÍNSKÉ ZELÍ, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, 

vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet 

lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), TVAROH, OCET, 

CUKR, SŮL, ČESNEK SUŠENÝ, PEPŘ 

max. + 5°C 

SALÁT SÝROVÝ 

002011 
 

 
100g 

 
3 dny 

SÝR (mléko, sůl), CIBULE , PAPRIKA ČERVENÁ STERILOVANÁ (výtažky koření, 

náhradní sladidlo E954), OLEJ, PETRŽELOVÁ NAŤ 
max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

POMAZÁNKA 

VAJÍČKOVÁ 
0035 
00352 
 

 
 
 

1 000g 
120g 

 

3 dny 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma 

guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, 

maltodextrin), VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, 

E325),POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, smetanová 

kultura), ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje, odstředěné mléko, 

E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320,E310 (antioxidanty), E330(kyselina), 

E160a (barvivo)/, SŮL 

max. + 5°C 

POMAZÁNKA 

SÝROVÁ 

PIKANTNÍ 

0036 
00362 
Výrobek může 

obsahovat stopy: 

pšenice,vajec, hořčice, 

sezamu,sóji  

 
 
 

1 000g 
120g 

 

3 dny 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma 

guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, 

maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, sušené odtučněné mléko,bramborový 

škrob, smetanová kultura), SÝR (Mléko, sýrské kultury, syřidlo), PAPRIKA STERILOVANÁ  

(paprika, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), KEČUP (rajčatový protlak, zahušťovadlo, 

modifikovaný škrob, kořenící přísada (výtažky koření), FEFERONY STERILOVANÉ 2% 

(feferony Chilli, sacharin, extrakt koření), ČESNEK SUŠENÝ, SŮL 

max. + 5°C 

MINICHLEBÍČEK 

PIKANT  
00220 

50g 1 den 

SLANINA ANGLICKÁ (vepřový bok 78%, stabilizátory E250,E451,E500, zahušťovadlo 

E407a,E415,dextróza,zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316,přírodní aroma, barvivo 

povrchu karamel.),DALAMÁNEK TMAVÝ(Pšeničná mouka,voda,cereální směs (14%)/ 

pšeničná mouka,slunečnice,žitná mouka,tykev, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, 

pš.lepek, stabilizátor(E412),pražená pšeničná sladová mouka,glukózový sirup, hrachové 

otruby,glukóza, emulgátor(E472e),regulátor kyselosti(E263,E270),ječná sladová mouka,látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy/, droždí, olej rostlinný(řepkový), sezamové a lněné semínko, 

ztmavovací přípravek/ječná sladová mouka nediastatická/,sůl s jodem), MAJONÉZA (řepkový 

olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), OKURKA, 

OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, cukr,ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), 

KEČUP(rajčatový protlak, zahušťovadlo, modifikovaný škrob, kořenící přísada (výtažky 

koření), PAPRIKA, POREK, CIBULE, FEFERONY STERILOVANÉ (feferony Chilli,sacharin, 

extrakt koření), CUKR, SŮL 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

MINICHLEBÍČEK 

ŠUNKA 

00221 
50g 1 den 

ŠUNKA 30% (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, 

zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka 

zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené 

barvivo, E 120), DALAMÁNEK TMAVÝ(Pšeničná mouka,voda,cereální směs (14%)/ pšeničná mouka, 

slunečnice,žitná mouka,tykev, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, pš.lepek, stabilizátor(E412), pražená 

pšeničná sladová mouka,glukózový sirup, hrachové otruby,glukóza, emulgátor(E472e),regulátor kyselosti 

(E263,E270),ječná sladová mouka,látka zlepšující mouku (E300), enzymy/, droždí, olej rostlinný(řepkový), 
sezamové a lněné semínko, ztmavovací přípravek/ječná sladová mouka nediastatická/,sůl s jodem), 

MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, 

cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar 

a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin),  

VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, 

sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, smetanová kultura), OKURKA, ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené 

rostlinné tuky a oleje, odstředěné mléko, E322,E471 (emulgátory),E202(konzervant), aroma,E320,E310 

(antioxidanty), E330(kyselina), E160a (barvivo)/, PAPRIKA, SŮL, PETRŽELOVÁ NAŤ 

max. + 5°C 

HOUSKA 

S KUŘECÍMI 

ŘÍZKY 
0057 
Výrobek může obsahovat 

stopy: sóji, mléka a 

mléčných výrobků 

140g 2 dny 

HOUSKA TMAVÁ42% (Pšeničná mouka, cereální směs/slunečnice,žitná mouka,tykev, ječný sladový 

extrakt, pšeničné klíčky, pš.lepek, stabilizátor(E412),pražená pšeničná sladová mouka, glukózový sirup, 

hrachové otruby,glukóza, emulgátor(E472e), regulátor kyselosti (E263,E270),ječná sladová mouka,látka 

zlepšující mouku(E300),enzymy/, sezam, len, droždí, sůl s jodem, rostlinný olej(řepkový), pšeničný škrob), 

KUŘECÍ ŘÍZKY 39% (kuřecí prsní řízky, koření, kukuřičné lupínky, bramborový škrob,modifikovaný škrob 

E1414, dextróza,protispék. látka soda bicarbona,stabilizátory E 450,E451,E452,želíruj.látka E407,zvýraz.chuti 

E 621, antioxidant E316, vepřová bílkovina, kořenící extrakty,aroma), MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, 

vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, 

cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), ČÍNSKÉ ZELÍ, PAPRIKA, KEČUP (rajčatový 

protlak, zahušťovadlo, modifikovaný škrob,kořenící přísada (výtažky koření),OKURKY STERILOVANÉ 

(okurky,výtažky koření,náhradní sladidlo E954),CIBULE, FEFERONY STERILOVANÉ (feferony Chilli, 

sacharin, extrakt koření) 

max. + 5°C 

OBLOŽENÝ TALÍŘ 

00800 
 
Výrobek může obsahovat 

stopy:pšenice,žita,sezam

u,vajec, hořčice 

660g 2 dny 

HERMELÍN (mléko, čistá mlékařská kultura, Penicillium candidum) ,ČÍNSKÉ ZELÍ, POLIČAN, 

UHERÁK (vepřové maso, hovězí maso, sádlo,jedlá sůl,směs koření,cukr,stabilizátor E 250, antioxidant E 

300), CHORIZO (koření,česnek,stabilizátor E451, látky zvýr.chuť a vůni E 621, antioxidant E316, E331, 

dextróza, sójová bílkovina,barvivo E124,startovací kultura)UZENÝ BOK (hroznový cukr,směs koření, 

antioxidant E 301),UZENÝ přírodní polotvrdý SÝR, ŠUNKA (bramborový škrob, modifik. bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415,stabilizátorE450, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka 

zvýrazňující chuť a vůni E635,extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), SLANINA 

ANGLICKÁ (vepřový bok, stabilizátory E500, zahušťovadlo E407,dextróza,přírodní aroma, barvivo povrchu 

karamel), SÝR (Mléko, čisté mléčné kultury,syřidlo),KLADENSKÁ PEČENĚ (vepřové maso, voda, sůl, 

konzervant E 250, zahušťovadla E 1420, E 407a, xanthan, stabilizátor E 451, E 450, cukr, antioxidant E 316), 

PAPRIKA, OKURKA, KLOBÁSA PAPRIKOVÁ (směs koření,laktóza,,emulgátorE452,barvivo E160c, 

stabilizátor barviva E250) „může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“ 

max. + 5°C 

Enpeka a.s.,Jihlavská 1143,Žďár n/S          

 Vydání 1      vypracoval:Trojanová Složení lahůdkářských výrobků  
Platnost od  3.4.2014 

Změna strany:  05 
Strana: 9/11 



                                                                                                                                                      

 

název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

ŠUNKOVÝ 

ZÁVITEK 

00082 
 

 

 

Výrobek může obsahovat 

stopy:pšenice,žita,sezamu

,sóji, hořčice. 

 

160g 3 dny 

VODA,  ŠUNKA (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový 
škrob E1442, zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátor E450, E451, E250,vepřová 
bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, antioxidant E316, 
extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), POMAZÁNKOVÉ 
MÁSLO (smetana, sušené odtuč. mléko, bramb. škrob, smetanová kultura), KŘEN (křen, 
rostlinný olej,ocet,cukr,sůl,voda, antioxidant-kyselina askorbová,konzervanty E 211 a 
E224), OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, cukr,ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo 
E954),VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), CUKR MOUČKA, 
ŽELATINA 1,4%, OCET, PAPRIKA ČERVENÁ STERIL. (paprika, výtažky koření), 
WORCESTER(přírodní víno, švestková povidla,směs koření, barvivo (E150d),sušený 
rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt),  PETRŽELOVÁ NAŤ 

max. + 5°C 

JEDNOHUBKY 

SMĚS 

0029 
 
Výrobek může obsahovat 

stopy:sezamu,ryb 

 1 den 

GRAHAMOVÉ PEČIVO (Pšeničná mouka, voda, grahamová směs(15%) /pšeničná mouka celozrnná, 

pražená ječná sladová mouka, pšeničný lepek, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti / E262, E516, 

E263/, emulgátor /E 471,E 322/, kyselina /E 330, E 270/, sůl, sušená syrovátka, sojová mouka, cukr, látka 

zlepšující mouku (E300), enzym/, droždí, živočišný tuk, sůl s jodem, přípravek zlepšující mouku /žitná 

mouka, ječná sladová mouka, glukóza, emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E341i), enzymy/,  ROHLÍK 

(Pšeničná mouka, voda, olej rostlinný (řepkový), droždí, sůl s jodem), RAJČE, VYSOČANSKÝ SALÁM 

(vepřové maso, hovězí maso, sůl, koření,extrakt koření, dextróza, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a 

vůni E621, E635, červené barvivo E120), ANANASOVÝ KOMPOT, POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (smetana, 

sušené odtuč. mléko,bramb. škrob, smetanová kultura), ŠUNKA (vepřové maso, bramborový škrob, 

modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415, dextróza, stabilizátor E450, E451, E250, 

vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt 

koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), PAPRIKA, ROSTLINNÝ TUK (částečně ztužené 

rostlinné tuky a oleje, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 

(antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)/, SÝR (Mléko, čisté mléčné kultury,syřidlo), KLOBÁSA 

PAPRIKOVÁ (vepřové maso, vepřové sádlo, konzervant E 250, směs přírodního koření, dextróza, barvivo, 

paprikový extrakt, látky zvýrazňující chuť a vůni), OKURKA, SLANINA ANGLICKÁ (vepřový bok, 

stabilizátory E500, zahušťovadlo E407, dextróza, přírodní aroma, barvivo povrchu karamel),  MAJONÉZA 

(řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a 

xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), PÓREK, OLIVY 

STERILOVANÉ (olivy, regulátor kyselosti E270, E330, E300, konzervant E202), ŠUNKOVÝ SALÁM 

(vepřové maso, bramborový škrob, mod. bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, 

stabilizátorE450, E451, E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, 

antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo, červené barvivo E 120), SÝR (Mléko, jedlá sůl, 

mlékárenské kultury), ČESNEK SUŠENÝ, SŮL 

max. + 5°C 
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název výrobku, 

číslo  
hmotnost 

použitelnost 

spotřebujte do 
složení 

skladovací 

podmínky 

ASPIKOVÝ HŘBET 

00085 
1000g 3 dny 

VODA, VEJCE  (směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), ŽELATINA 1,7%, GOTHAJSKÝ SALÁM 

(vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant E316, látky 

zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, suš.česnek, kvasničné extrakty), HRÁŠEK 

STERILOVANÝ (hrášek,přírodní aroma),  OKURKY STERILOVANÉ  (okurky, cukr,ocet, výtažky koření, náhradní 

sladidlo E954), MRKEV STERILOVANÁ  (mrkev, výtažky koření,náhr. sladidlo E954), KUKUŘICE STERILOVANÁ 

(cukrová kukuřice v zrnech), BRAMBORY, MAJONÉZA (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice 

(hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: 

modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), SALÁM(drůbeží maso,voda, bramborový škrob, vepřové 

maso,sůl,E250dusitan sodný,kyseliny-mléčnáE270, citrónová E330, vinnáE334, živočišné proteiny, barvivoE120, 

antioxidantE300, stabilizátory E450, E451, E452, uhličitan sodnýE500, zvýrazňovač chuti E621, směs přírodního koření), 

OCET, PAPRIKA ČERVENÁ STERIL. (paprika ,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), CIBULE, HOŘČICE 

(hořčičné semeno, koření, konzervant E211, přírodní barvivo Lutein), CUKR MOUČKA,  PETRŽELOVÁ NAŤ, SŮL, 

PEPŘ 

max. + 5°C 
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