
                                                                                      Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01

                                                                 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

                                                                                                              Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 °C.

Číslo Název Hmotnost g MJ Složení výrobků Alergeny Trvanlivost
Saláty s majonézou

6 Vlašský salát kg Složení: brambory, výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, 
bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, 
E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), majonéza (řepkový 
olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, 
sůl, konzervant E202), sterilovaná cuketa, mrkev, celer a hrách (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, 
extrakt koření, antioxidant E330 a E224, sladidlo E954), hořčice plnotučná (voda, hořčičné semínko, 
ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a), cukr, sůl, worcestr omáčka (voda, ocet, cukr, sůl, 
víno, švestková povidla /švestky, jablka, pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový 
protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 
012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

vejce, celer, 
siřičitany, hořčice

7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

7 Bramborový salát s 
majonézou

kg Složení: brambory minimální množství 45%, majonéza minimální množství 18% (řepkový olej, voda, 
vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, 
konzervant E202), sterilovaná cuketa, mrkev a hrách (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), 
cibule, cukr, sůl, worcestr omáčka (voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla /švestky, jablka, 
pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, 
česnekový extrakt), směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných 
kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

vejce 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

9 Pařížský salát kg Složení: výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač 
chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné 
žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), 
sterilovaná cuketa a hrách (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), cibule, hořčice plnotučná 
(voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a), worcestr omáčka (voda, 
ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla /švestky, jablka, pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, 
sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, směs koření, 
bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků 
z koření). 

vejce, hořčice 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

12 Pikant salát kg Složení: výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač 
chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné 
žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), 
cibule, sterilovaný zeleninový salát (cibule, paprika, mrkev, celer, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření, 
antioxidant E330), sterilovaná cuketa a hrách (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), hořčice 
plnotučná (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a), kečup (voda, 
rajčatový protlak, cukr, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant E211), 
cukr, worcestr omáčka (voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla /švestky, jablka, pektin, E330/, 
směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), sůl, 
směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli 
a výtažků z koření).

vejce, celer, 
hořčice

7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

13 Jemný jogurtový salát kg Složení: sýr Eidam, vaječný bílek vařený, jogurt bílý minimální množství 15%, majonéza (řepkový 
olej, voda, vaječné žloutky, ocet, směs modifikovaných škrobů E1414, E1450, stabilizátor E410, 
E412, E415, sůl, konzervant E202), sterilovaná mrkev (mrkev, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), 
cibule, sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, 
uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko, vejce 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

22 Křenový salát kg Složení: sterilované zelí bílé (zelí, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, sladidlo 
E954), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma 
guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), cibule, výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 
38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, 
E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, 
koření, aroma), křen minimální množství 6%, cukr, sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant 
Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

siřičitany, vejce 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

38 Rybí salát kg Složení: marinované sleďové filety minimální množství 25% ( sleď, voda, ocet, sůl, konzervant E211 
a E202, sladidlo E954), sterilovaný zeleninový salát (cibule, paprika, mrkev, celer, voda, ocet, cukr, 
sůl, extrakt koření, antioxidant E330), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, 
zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), cibule, 
sterilovaná mrkev (mrkev, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), cukr, sůl, worcestr omáčka (voda, 
ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla /švestky, jablka, pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, 
sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), směs koření, bioprotektor a 
antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

ryby, celer, vejce 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

96 Hermelínový salát kg Složení: vaječný bílek vařený, Hermelín minimální množství 20%, majonéza (řepkový olej, voda, 
vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, 
konzervant E202), sterilovaný celer (celer, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, 
sladidlo E954), cibule, pór, sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, 
uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

vejce, mléko, cler, 
siřičitany

4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

102 Žampionový salát s 
jogurtem

kg Složení: sterilované žampiony minimální množství 35% (žampiony, voda, sůl, regulátor kyselosti 
E330, antioxidant E300), čerstvá paprika, sýr Eidam, majonéza (rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, 
ocet, směs modifikovaných škrobů E1414, E1450, stabilizátor E410, E412, E415, sůl, konzervant 
E202), jogurt bílý minimální množství 14%, sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 
(směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko, vejce 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

124 Hanácký salát kg Složení: sterilované červené zelí (zelí, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, 
sladidlo E954), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný 
škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), cibule, cukr, sůl, bioprotektor a 
antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

siřičitany, vejce 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

Saláty bez majonézy



10 Feferonkový salát kg Složení: sýr Eidam, sterilovaný zeleninový salát (cibule, paprika, mrkev, celer, voda, ocet, cukr, sůl, 
extrakt koření, antioxidant E330), sterilovaná cibule, hrách, paprika červená a feferonky minimální 
množství 1% (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, sladidlo E954), 
řepkový olej, kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob E1422, sůl, 
koření, konzervant E211), cukr, sůl, worcestr omáčka (voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla 
/švestky, jablka, pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli 
extrakt, česnekový extrakt), směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko, celer, 
siřičitany

7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

31 Kukuřičný salát kg Složení: kukuřice vakuovaná minimální množství 35% (kukuřice, voda, cukr, sůl, regulátor kyselosti 
E330), sterilovaný celer a mrkev (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a 
E224, sladidlo E954), pór, řepkový olej, cukr, worcestr omáčka (voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková 
povidla /švestky, jablka, pektin, E330/, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, 
aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

celer, siřičitany 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

34 Žampionový salát kg Složení: sterilované žampiony minimální množství 20% (žampiony, voda, sůl, regulátor kyselosti 
E330, antioxidant E300), výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, 
bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, 
E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), kečup (voda, 
rajčatový protlak, cukr, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant E211), 
sterilovaný zeleninový salát (cibule, paprika, mrkev, celer, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření, 
antioxidant E330), sterilovaná cuketa a paprika červená (zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt 
koření, sladidlo E954), cibule, řepkový olej, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

celer 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

99 Zelný salát s kukuřicí kg Složení: zelí bílé čerstvé minimální množství 50%, kukuřice vakuovaná minimální množství 20% 
(kukuřice, voda, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330), cibule, řepkový olej, cukr, ocet, sůl, směs koření, 
bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků 
z koření).

4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

101 Fazolový salát kg Složení: sterilované fazole minimální množství 30% (fazole červená, voda, sůl), zelí bílé čerstvé, 
sterilovaná mrkev (mrkev, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), cibule, řepkový olej, pór, cukr, sůl, 
sojová omáčka (voda, sojový hydrolyzát, sůl, víno, cukr, ocet, chuťové látky E621, E631, E627, 
barvivo E150d, kvasnicový výtažek, chilli extrakt, švestková povidla /švestky, jablka, pektin/, rajčatový 
protlak, aromata, směs koření, česnekový extrakt), směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 
012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

103 Salát z bílého zelí kg Složení: zelí bílé čerstvé minimální množství 70%, cibule, řepkový olej, cukr, ocet, sůl, směs koření. 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

104 Salát z červeného zelí kg Složení: zelí červené čerstvé minimální množství 70%, cibule, řepkový olej, cukr, ocet, sůl, směs 
koření.

4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

105 Šopský salát kg Složení: čerstvá okurka, rajče a paprika, balkánský sýr, řepkový olej, sůl, ocet, směs koření. mléko 2 dny,                        
po otevření spotřebute do 24 hodin

Pomazánky a krémy
3 Tatarská omáčka kg Složení: majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, 

guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), mléko, víno bílé stolní, voda, sterilovaná cuketa 
(cuketa, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), cibule, cukr, sůl.

vejce, mléko 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

14 Česnekový krém kg Složení: tvaroh měkký, rostlinná šlehačka (voda, ztužené rostlinné tuky, podmáslí, odtučněné 
mléko, maltodextrin, emulgátory E471, E322, E472b, zahušťovadla E412, E410, stabilizátor E339ii, 
barvivo E160a), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný 
škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), sůl, česnek granulovaný minimální 
množství 1%, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli 
a výtažků z koření). 

mléko, vejce 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

15 Budapešťský krém kg Složení: tvaroh měkký, tuk Alfa (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje /palmový a řepkový/, 
voda, emulgátory E322, E471, sůl, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, 
barvivo E160a), cibule, sterilovaná paprika červená (paprika, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo 

mléko 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

E954), mléko, sůl, paprika sladká mletá, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

16 Horalský krém kg Složení: špekáčky (vepřové maso, sádlo, voda, vepřové kůže /stabilizátor E466/, sůl, konzervant 
E250, zahušťující směs /vláknina, škrob, modifikovaný škrob E1420, zahušťovadlo E415, E412/, 
škrob, směs koření /stabilizátor E450, E451, zvýrazňovač chuti E621, dextróza, emulgátor E471, 
antioxidant E300, barvivo E150c, E162, E120, česnek), tavený sýr (voda, sýr 31% /mléko, sůl, 
mléčné kultury, barvivo E160a ii/ částečně ztužený rostlinný tuk /palmový, shea olej, řepkový, 
kokosový, sojový, slunečnicový, palmojádrový, v různém poměru/, bramborový škrob, sušená 
syrovátka, tavicí sůl E452 a E450, sušené mléko), tuk Alfa (neztužené a ztužené rostlinné tuky a 
oleje /palmový a řepkový/, voda, emulgátory E322, E471, sůl, konzervant E200, máslové aroma, 
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cibule, sterilované feferonky (feferonky, voda, ocet, sůl), 
hořčice plnotučná (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a), sůl, 
bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z 
koření). 

mléko, sója, 
hořčice

4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

19 Sardinkový krém kg Složení: majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, 
guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), tuk ZeLa (neztužené a částečně ztužené 
rostlinné oleje /palmový a řepkový/, voda, emulgátory E322, E471, odstředěné mléko, aroma, 
konzervant E202, antioxidanty E320, E310, kyselina E330, barvivo E160a, vitamin A), sardinky ve 
vlastní šťávě minimální množství 20% ( sardinky, voda, sůl), tavený sýr (voda, sýr 31% /mléko, sůl, 
mléčné kultury, barvivo E160a ii/ částečně ztužený rostlinný tuk /palmový, shea olej, řepkový, 
kokosový, sojový, slunečnicový, palmojádrový, v různém poměru/, bramborový škrob, sušená 
syrovátka, tavicí sůl E452 a E450, sušené mléko), sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs 
kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření). 

vejce, ryby, 
mléko, sója

7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

32 Krém a΄la losos kg Složení: tuk ZeLa (neztužené a částečně ztužené rostlinné oleje /palmový a řepkový/, voda, 
emulgátory E322, E471, odstředěné mléko, aroma, konzervant E202, antioxidanty E320, E310, 
kyselina E330, barvivo E160a, vitamin A), drcená treska a´la losos minimální množství 30% (drcené 
solené filé z aljašské tresky 80%, řepkový olej, sůl, kouřové aroma, konzervant E202 a E211, barviva 
E110 a E124 u dětí mohou způsobovat hyperaktivitu), cibule, sterilovaná cuketa (cuketa, voda, ocet, 
cukr, sůl, extrakt koření), sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření). 

mléko, ryby 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

69 Tuňáková pomazánka kg Složení: tuk ZeLa (neztužené a částečně ztužené rostlinné oleje /palmový a řepkový/, voda, 
emulgátory E322, E471, odstředěné mléko, aroma, konzervant E202, antioxidanty E320, E310, 
kyselina E330, barvivo E160a, vitamin A), tuňák v oleji minimální množství 20% ( tuňák, slunečnicový 
olej, sůl), tavený sýr (voda, sýr 31% /mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a ii/ částečně ztužený 
rostlinný tuk /palmový, shea olej, řepkový, kokosový, sojový, slunečnicový, palmojádrový, v různém 
poměru/, bramborový škrob, sušená syrovátka, tavicí sůl E452 a E450, sušené mléko), majonéza 
(řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, 
karubin/, sůl, konzervant E202), sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných 
kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko, ryby, vejce 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů



106 Toustová pomazánka kg Složení: výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač 
chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), cibule, zeleninový salát (cibule, 
paprika, mrkev, celer, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření, antioxidant E330), kečup (voda, rajčatový 
protlak, cukr, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant E211), řepkový 
olej, směs koření, sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, 
uhlohydrátů, soli a výtažků z koření). 

celer 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

107 Česneková pomazánka 
se sýrem

kg Složení: majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, 
guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), sýr Eidam minimální množství 25%, voda, 
česnek mletý minimální množství 1%, sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření). 

vejce, mléko 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

110 Škvarková pomazánka 
s vejci

kg Složení: vepřové škvarky minimální množství 30%, vaječný bílek vařený minimální množství 25%, 
vepřové sádlo škvařené, cibule, hořčice plnotučná (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, 
konzervant E211, barvivo E160a), sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

vejce, hořčice 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

115 Pažitkový krém kg Složení: tvaroh měkký, rostlinná šlehačka (voda, ztužené rostlinné tuky, podmáslí, odtučněné 
mléko, maltodextrin, emulgátory E471, E322, E472b, zahušťovadla E412, E410, stabilizátor E339ii, 
barvivo E160a), voda, majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla 
/modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), sůl, pažitka minimální 
množství 2%, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli 
a výtažků z koření).

mléko, vejce 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

116 Pomazánka sýrová se 
šunkou

kg Složení: tavený sýr minimální množství 35% (voda, sýr 31% /mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo 
E160a ii/ částečně ztužený rostlinný tuk /palmový, shea olej, řepkový, kokosový, sojový, 
slunečnicový, palmojádrový, v různém poměru/, bramborový škrob, sušená syrovátka, tavicí sůl E452 
a E450, sušené mléko), šunka vepřová minimální množství 30% (vepřová kýta 70%, voda, sůl, 
konzervant E250, želírující látky E407, E407a, zahušťovadlo E425, stabilizátor E451, E450, cukr, 
antioxidant E301, E316, E331, zvýrazňovač chuti E621), tuk Alfa (neztužené a ztužené rostlinné tuky 
a oleje /palmový a řepkový/, voda, emulgátory E322, E471, sůl, konzervant E200, máslové aroma, 
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých 
mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko, sója 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

120 Šlehaná Niva kg Složení: plísňový sýr Niva minimální množství 45%, tuk Alfa (neztužené a ztužené rostlinné tuky a 
oleje /palmový a řepkový/, voda, emulgátory E322, E471, sůl, konzervant E200, máslové aroma, 
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), rostlinná šlehačka (voda, ztužené rostlinné tuky, podmáslí, 
odtučněné mléko, maltodextrin, emulgátory E471, E322, E472b, zahušťovadla E412, E410, 
stabilizátor E339ii, barvivo E160a), bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs kyselých mléčných 
kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

122 Křenový krém kg Složení: tvaroh měkký, rostlinná šlehačka (voda, ztužené rostlinné tuky, podmáslí, odtučněné 
mléko, maltodextrin, emulgátory E471, E322, E472b, zahušťovadla E412, E410, stabilizátor E339ii, 
barvivo E160a), křen strouhaný minimální množství 5%, sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 
(směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

mléko 4 dny,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

130 Turistická pěna kg Složení: salám Vysočina (vepřové maso a sádlo, hovězí maso, vepřové kůže /stabilizátor E466/, sůl, 
konzervant E250, směs koření /červená řepa, dextróza, stabilizátor E450, E451, látka zvýrazňující 
chuť a vůni E621, antioxidant E300, modifikovaný škrob E1450, koření, barvivo E120/), tuk Alfa 
(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje /palmový a řepkový/, voda, emulgátory E322, E471, sůl, 
konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cibule, majonéza 
(řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, 
karubin/, sůl, konzervant E202), hořčice plnotučná (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, 
konzervant E211, barvivo E160a), sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 (směs 
kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření).

vejce, hořčice 7 dní,                         
po otevření spotřebute do 2 dnů

Sýrové rolády
163 Sýrová roláda se 

šunkou
kg Složení: sýr Eidam minimální množství 30%, šunka vepřová minimální množství 18% (vepřová kýta 

70%, voda, sůl, konzervant E250, želírující látky E407, E407a, zahušťovadlo E425, stabilizátor E451, 
mléko 4 dny,                        

po otevření spotřebute do 2 dnůj y
E450, cukr, antioxidant E301, E316, E331, zvýrazňovač chuti E621), máslo, aspik (voda, ocet, 
želatina, cukr, sůl), zahradní bylinky.

p p

Rosoly
23 Vaječná tlačenka kg Složení: aspik (voda, ocet, želatina, cukr, sůl), výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, 

voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, 
antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, 
aroma), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla /modifikovaný škrob, 
guma guar, xanthan, karubin/, sůl, konzervant E202), vejce minimální množství 4% (nálev: sůl, 
regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326), sterilovaný hrách, paprika červená, cuketa, mrkev, 
celer a feferonky (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, sladidlo E954), 
cibule, sůl, směs koření.

vejce, celer, 
siřičitany

10 dní,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

27 Pochoutkový aspik kg Složení: aspik minimální množství 55% (voda, ocet, želatina, cukr, sůl), výrobní salám (drůbeží maso 
strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, 
barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka 
E551, dextróza, koření, aroma), cibule, sterilovaná paprika červená a hrách (zelenina, voda, ocet, sůl, 
extrakt koření, sladidlo E954).

10 dní,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

Aspiky
600 Závitky Junior v aspiku 

4 ks
600 ks Složení: aspik minimální množství 50% (voda, ocet, želatina, cukr, sůl), bramborová pomazánka 

(brambory, majonéza /řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla //modifikovaný škrob, 
guma guar, xanthan, karubin//, sůl, konzervant E202/, sterilovaná cuketa /cuketa, voda, ocet, cukr, sůl, 
extrakt koření/, cibule, hořčice plnotučná /voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, 
barvivo E160a/, sůl, cukr, worcestr omáčka /voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, 
jablka, pektin, E330//, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, 
česnekový extrakt/, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných 
kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření/), výrobní salám (drůbeží maso strojně oddělené 38%, 
voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, 
antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, 
aroma), sterilované okurky a paprika červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954), 
vejce (nálev: regulátor kyselosti E260, E270, E330, antioxidant E325, ocet).

vejce, hořčice 10 dní,                        
po otevření spotřebute do 2 dnů

Chlebíčky



18 Clebíček s debrecínkou 80 ks Složení: vlašský salát podkladový (brambory, výrobní salám /drůbeží maso strojně oddělené 38%, 
voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, 
antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, 
aroma/, majonéza /řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla //modifikovaný škrob, 
guma guar, xanthan, karubin//, sůl, konzervant E202/, sterilovaná cuketa, mrkev, celer a hrách 
/zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 a E224, sladidlo E954/, hořčice 
plnotučná /voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a/, cukr, sůl, 
worcestr omáčka /voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, jablka, pektin, E330//, směs 
koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt/, směs 
koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a 
výtažků z koření/), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta 
/pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), 
debrecínská pečeně 20 g (vepřová pečeně 80%, voda, sůl, konzervant E250, cukr, živočišná 
bílkovina, stabilizátor E451, E450, antioxidant E301, zahušťovadla E407a, E415, modifikovaný škrob 
E1420) sterilovaná okurka a paprika červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954), 
vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326). 

vejce, celer, 
siřičitany, 

hořčice, lepek

Spotřebujte do 24 hodin

20 Sardinkový chlebíček 70 ks Složení: sardinkový krém (majonéza /řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, zahušťovadla 
//modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin//, sůl, konzervant E202/, tuk ZeLa /neztužené a 
částečně ztužené rostlinné oleje //palmový a řepkový//, voda, emulgátory E322, E471, odstředěné 
mléko, aroma, konzervant E202, antioxidanty E320, E310, kyselina E330, barvivo E160a, vitamin A/, 
sardinky ve vlastní šťávě minimální množství 20% / sardinky, voda, sůl/, tavený sýr /voda, sýr 31% 
//mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a ii// částečně ztužený rostlinný tuk //palmový, shea olej, 
řepkový, kokosový, sojový, slunečnicový, palmojádrový, v různém poměru//, bramborový škrob, 
sušená syrovátka, tavicí sůl E452 a E450, sušené mléko/, sůl, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 
/směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření/), veka (pšeničná mouka, voda, 
slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta /pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy, 
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), sardinky ve vlastní šťávě 7 g (sardinky, voda, sůl), 
cibule, sterilovaná paprika červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954), 
petrželová nať.

ryby, vejce, 
mléko, sója, lepek

Spotřebujte do 24 hodin

25 Chlebíček se šunkovým 
salámem

85 ks Složení: bramborová pomazánka (brambory, majonéza /rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, ocet, 
směs modifikovaných škrobů E1414, E1450, stabilizátory E410, E412, E415, sůl, konzervant E202/ 
sterilovaná cuketa /zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření/, cibule, hořčice plnotučná / hořčičné 
semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a/, sůl, cukr, worcestr omáčka /voda, ocet, 
cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, jablka, pektin, E330//, směs koření, barvivo E150d, 
sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt/, směs koření, bioprotektor a 
antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření/), veka 
(pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta /pšeničná mouka, 
emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), šunkový salám 20 g 
(vepřové maso 55%, hovězí maso 3%, voda, bramborový a modifikovaný škrob, sůl, stabilizátor E250, 
E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného 
kvašení, aroma), vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326), čerstvá okurka, 
sterilovaná paprika červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954).

vejce, hořčice, 
lepek

Spotřebujte do 24 hodin

33 Vajíčkový chlebíček 95 ks Složení: pařížský salát (výrobní salám /drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, 
bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, 
E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma/, majonéza /rostlinný 
olej, voda, vaječné žloutky, ocet, směs modifikovaných škrobů E1414, E1450, stabilizátor E410, 
E412, E415, sůl, konzervant E202/ sterilovaná cuketa a hrách /zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt 
koření/, cibule, hořčice plnotučná /voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo 
E160a/, worcestr omáčka /voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, jablka, pektin, 
E330//, směs koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový 
extrakt/, cukr, sůl, směs koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných 
kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření/), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, 
sůl, přípravek do těsta /pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující 
mouku E920/), 1/2 vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326), rajče, majonézový 
přeliv (majonéza /rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, ocet, směs modifikovaných škrobů E1414, 
E1450, stabilizátor E410, E412, E415, sůl, konzervant E202/, voda, aspik /voda, ocet, želatina, cukr, 
sůl/).

vejce, hořčice, 
lepek 

Spotřebujte do 24 hodin

42 Chlebíček se šunkou 80 ks Složení: vlašský salát podkladový (brambory, výrobní salám /drůbeží maso strojně oddělené 38%, 
voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, 
antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, protispékavá látka E551, dextróza, koření, 
aroma/, majonéza /rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, ocet, směs modifikovaných škrobů E1414, 
E1450, stabilizátory E410, E412, E415, sůl, konzervant E202/, sterilovaná cuketa, mrkev, celer a 
hrách /zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, antioxidant E330 a E224, sladidlo E954, extrakt koření/, hořčice 
plnotučná /voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a/, cukr, sůl, 
worcestr omáčka /voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, jablka, pektin, E330//, směs 
koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt/, směs 
koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a 
výtažků z koření/), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta 
/pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), šunka 
vepřová 20 g (vepřová kýta 70%, voda, sůl, konzervant E250, želírující látky E407, E407a, 
zahušťovadlo E425, stabilizátor E451, E450, cukr, antioxidant E301, E316, E331, zvýrazňovač chuti 
E621), sterilovaná okurka a paprika červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954), 
vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326).

vejce, celer, 
siřičitany, 

hořčice, lepek

Spotřebujte do 24 hodin

43 Křenový chlebíček 85 ks Složení: křenový salát (sterilované zelí bílé /zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, antioxidant E330 
a E224, sladidlo E954/, majonéza /rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, ocet, směs modifikovaných 
škrobů E1414, E1450, stabilizátor E410, E412, E415, sůl, konzervant E202/, cibule, výrobní salám 
/drůbeží maso strojně oddělené 38%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátor E450, 
E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, zvýrazňovač chuti E621, 
protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma/, křen minimální množství 6%, cukr, sůl, směs 
koření, bioprotektor a antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a 
výtažků z koření/), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta 
/pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), 
Bůčková roláda 20 g (vepřový bok 87%, voda, sůl, modifikovaný škrob, dextróza, stabilizátor E450, 
E250, zahušťovadlo E407, E415, zvýrazňovač chuti E621, antioxidant E301, extrakt koření, aroma), 
vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326), okurka čerstvá, sterilovaná paprika 
červená (zelenina, voda, ocet, sůl, extrakt koření, sladidlo E954).

siřičitany, vejce, 
lepek

Spotřebujte do 24 hodin

45 Chlebíček se sýrem 80 ks Složení: veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta /pšeničná 
mouka, emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/), mléčná 
pomazánka (zakysaná smetana, sušené mléko, bramborový škrob, sůl), sýry Eidam 15 g, Gouda 
uzená 8 g (pasterované mléko, sůl, mléčné bakterie, barvivo E160b, uzeno bukovým kouřem), rajče, 
vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, E260, E262 a E326), čerstvá okurka.

lepek, mléko, 
vejce

Spotřebujte do 24 hodin



57 Chlebíček s herkulesem 80 ks Složení: bramborová pomazánka (brambory, majonéza /rostlinný olej, voda, vaječné žloutky, ocet, 
směs modifikovaných škrobů E1414, E1450, stabilizátory E410, E412, E415, sůl, konzervant E202/ 
sterilovaná cuketa /zelenina, voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření/, cibule, hořčice plnotučná /hořčičné 
semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant E211, barvivo E160a/, sůl, cukr, worcestr omáčka /voda, ocet, 
cukr, sůl, víno, švestková povidla //švestky, jablka, pektin, E330//, směs koření, barvivo E150d, 
sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt/, směs koření, bioprotektor a 
antioxidant Biamex 012 /směs kyselých mléčných kultur, uhlohydrátů, soli a výtažků z koření/), veka 
(pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl, přípravek do těsta /pšeničná mouka, 
emulgátor E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920/) salám Herkules 10 g 
(vepřové maso 58% a sádlo 10%, hovězí maso 5%, sůl, směs koření, extrakt červené řepy, dextróza, 
karamel, antioxidant E316, barvivo E120, regulátor kyselosti E575, cukr, zvýrazňovač chuti E621, 
E635, startovací kultura, konzervant E250), salám Paprikáš 8 g (vepřové maso 58% a sádlo 30%, 
hovězí maso 5%, sůl, směs koření, paprikový a rostlinný extrakt, regulátor kyselosti E575, dextróza, 
antioxidant E330, E316, modifikovaný škrob E1422, cukr, aroma, emulgátor E433, barvivo E120, 
startovací kultura, konzervant E202, E211, E250), rajče, vejce (nálev: sůl, regulátor kyselosti E270, 
E260, E262 a E326), čerstvá okurka. 

vejce, hořčice, 
lepek

Spotřebujte do 24 hodin


