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Podnikatelská 1094/15

KATALOG VÝROBKŮ

301 00 Plzeň



KÓD NÁZEV VÝROBKU
DRUH / SKUPINA 

VÝROBKU
SLOŽENÍ VČ. ALERGENŮ, OBSAH TUKU A SOLI ZPŮSOB BALENÍ

Doba 

trvanlivosti

Doba spotřeby po 

rozbalení (nesmí 

překročit datum 

spotřeby uvedený na 

etiketě)

Skladování Výrobce Veterinární ovál

7104380 Vlašský salát -

Složení: brambory, majonéza (řepkový olej,voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), výrobní salám (strojně oddělené maso 

drůbeží 30%, voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, br. škrob, 

vláknina, jodovaná jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

česnek, vepřová bílkovina, antioxidanty (E300, E306), 

modifikovaný škrob, zahušťovadla (E407, E412, E415), 

stabilizátory (E450, E451), směs koření a extraktů koření, 

dextróza, látka zvyšující chuť a vůni (E621), regulátor 

kyselosti (E500), barvivo (E120), konzervant (E250)), směs do 

br. salátu (okurka steril., mrkev steril., hrách steril.), hořčice, 

sůl, cukr, ocet, worcestr (voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá 

sůl, švestková povidla, směs koření, rajský protlak, aroma, 

barvivo (E150d), pepř, stabilizátor (E260, E270)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7104880 Hermelínový salát -

Složení: majonéza (řepkový olej, voda, paster. žloutky, ocet, 

sůl), výrobní salám (strojně oddělené maso drůbeží 30%, 

voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, br. škrob, vláknina, 

jodovaná jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, 

vepřová bílkovina, antioxidanty (E300, E306), modifikovaný 

škrob, zahušťovadla (E407, E412, E415), stabilizátory (E450, 

E451), směs koření a extraktů koření, dextróza, látka zvyšující 

chuť a vůni (E621), regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), 

konzervant (E250), tuk max. 40%, sůl max. 2,8%), sýr hemelín 

19,78% (mléko, čistá mlékařská kultura, Penicillium 

candidum), vejce, cibule, pepř mletý, sůl, stabilizátor (E793), 

aroma hermelín

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

8 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7105080 Bramborový salát -

Složení: brambory 42%, majonéza (řepkový olej, voda, 

paster. žloutky, ocet, sůl), okurka steril., vejce, cibule, 

zeleninová směs (okurka, mrkev, hrách), sůl, vařený 

bílek, ocet, cukr, stabilizátory (E260, E270), pepř 

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



7105380 Feferonový salát -

Složení: sýr cihla (mléko pasterizované, bakterie 

mléčné, sůl jedlá), cibule, kapie steril., okurky kostka, 

hrášek steril., olej řepkový, feferony 3,86%, sůl, cukr, 

worcestr (voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

švestková povidla, směs koření, rajský protlak, aroma, 

barvivo (E150d), stabilizátor (E793), pepř

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

97109601 Ďábelský salát -

Složení: výrobní salám (drůbeží maso 30%, voda, vepřové 

kůže, vepřové sádlo, br. škrob, vláknina, jodovaná jedlá sůl 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, vepřová bílkovina, 

antioxidanty (E300, E306), modifikovaný škrob, zahušťovadla 

(E407, E412, E415), stabilizátory (E450, E451), směs koření a 

extraktů koření, dextróza, látka zvyšující chuť a vůni (E621), 

regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), konzervant 

(E250)), majonéza (řepkový olej, voda, paster. žloutky, ocet, 

sůl), okurka kostka, kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, 

ocet, modifikovaný škrob,  jedlá sůl, koření, konzervant 

benzoan sodný), cibule, feferony, worcestr (voda, cukr, ocet 

kvasný lihový, jedlá sůl, švestková povidla, směs koření, 

rajský protlak, aroma, barvivo (E150d), paprika creme, tekuté 

chilli, paprikový salát, kapie steril., sůl, pepř mletý, 

stabilizátor (E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

97104701 Rumcajs -

Složení: výrobní salám 25,69% (drůbeží maso 30%, 

voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, škrob, vláknina, 

jodovaná jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

česnek, vepřová bílkovina, antioxidanty (E300, E306), 

modifikovaný škrob, zahušťovadla (E407, E412, E415), 

stabilizátory (E450, E451), směs koření a extraktů 

koření, dextróza, látka zvyšující chuť a vůni (E621), 

regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), konzervant 

(E250)), majonéza (řepkový olej, voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), cibule, okurka kostka, kapie steril., 

sůl, pepř, paprika, feferony, tekuté chilli, stabilizátor 

(E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



97106601
Pochoutkový 

salát
-

Složení: výrobní salám (strojně oddělené maso drůbeží 30%, 

voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, škrob, vláknina, jodovaná 

jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, vepřová 

bílkovina, antioxidanty (E300, E306), modifikovaný škrob, 

zahušťovadla (E407, E412, E415), stabilizátory (E450, E451), 

směs koření a extraktů koření, dextróza, látka zvyšující chuť a 

vůni (E621), regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), 

konzervant (E250),  majonéza (řepkový olej, voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), okurka, hrášek steril., cibule, hořčice, 

cukr, worcestr (voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

švestková povidla, směs koření, rajský protlak, aroma, 

barvivo (E150d), sůl, stabilizátory (E260, E270), pepř

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7113380
Vlašský salát 

speciál
-

Složení: výrobní salám (strojně oddělené maso drůbeží 30%, 

voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, škrob, vláknina, jodovaná 

jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, vepřová 

bílkovina, antioxidanty (E300, E306), modifikovaný škrob, 

zahušťovadla (E407, E412, E415), stabilizátory (E450, E451), 

směs koření a extraktů koření, dextróza, látka zvyšující chuť a 

vůni (E621), regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), 

konzervant (E250)), směs vlašský salát (celer, okurka, mrkev, 

hrášek, voda, ocet, cukr, sůl, sladidlo (E954)), majonéza 

(řepkový olej, voda, paster. žloutky, ocet, sůl), brambory, 

hrášek steril., hořčice, cukr, ocet, sůl, pepř, worcestr (voda, 

cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, švestková povidla, směs 

koření, rajský protlak, aroma, barvivo (E150d), stabilizátor 

(E260, E270)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



97109701 Ševcovský mls -

Složení: výrobní salám (strojně oddělené maso drůbeží 30%, 

voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, škrob, vláknina, jodovaná 

jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, vepřová 

bílkovina, antioxidanty (E300, E306), modifikovaný škrob, 

zahušťovadla (E407, E412, E415), stabilizátory (E450, E451), 

směs koření a extraktů koření, dextróza, látka zvyšující chuť a 

vůni (E621), regulátor kyselosti (E500), barvivo (E120), 

konzervant (E250)), majonéza (řepkový olej, voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), okurky steril., cibule, kečup (voda, 

rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob,  jedlá sůl, 

koření, konzervant benzoan sodný), hořčice, cukr, worcestr 

(voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, švestková povidla, 

směs koření, rajský protlak, aroma, barvivo (E150d), 

stabilizátory (E260,E270), zahušťovadlo (E412)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7107580 Třená Niva -

Složení: tuk do pomazánek (řepkový olej a palmový 

tuk, ztužený řepkový olej, voda, syrovátka (laktóza, 

mléčné bílkoviny), emulgátor (E471), sůl jedlá, 

konzervant (E200), kyselina mléčná (E270), máslové 

aroma, vitamín E, barvivo (annato a kurkumin), 

vitamín A), sýr Niva 36,36% (mléko, 

kultura smetanová, kultura Penicillium roqueforti, 

syřidlo, jedlá sůl), mléko, majonéza (řepkový olej, 

voda, paster. žloutky, ocet, sůl), aroma sýr, 

stabilizátor (E793) 

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

6 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7107180
Budapešťská 

pomazánka
-

Složení: tvaroh, kapie steril., tuk do pomazánek 

(řepkový olej a palmový tuk, ztužený řepkový olej, 

voda, syrovátka (laktóza, mléčné bílkoviny), 

emulgátor (E471), sůl jedlá, konzervant (E200), 

kyselina mléčná (E270), máslové aroma, vitamín E, 

barvivo (annato a kurkumin), vitamín A), mléko, 

máslo, cibule, majonéza (řepkový olej, voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), paprika mletá, sůl, stabilizátor 

(E793), zahušťovadlo (E412)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

6 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



7107780
Česneková sýrová 

pomazánka
-

Složení: majonéza (řepkový olej, voda, paster. 

žloutky, ocet, sůl), tvaroh, tavený sýr (mléko 

pasterizované, bakterie mléčné, sůl jedlá), tuk do 

pomazánek (řepkový olej a palmový tuk, ztužený 

řepkový olej, voda, syrovátka (laktóza, mléčné 

bílkoviny), emulgátor (E471), sůl jedlá, konzervant 

(E200), kyselina mléčná (E270), máslové aroma, 

vitamín E, barvivo (annato a kurkumin), vitamín A), sýr 

cihla 10,36% (mléko pasterizované, bakterie mléčné, 

sůl jedlá), česneková pasta 3,77% (voda, sůl 30%, 

česnek granulovaný, solvarin (škrob bramborový, 

škrob pšeničný bobtnavý), bramborová kaše (E221, 

E471, E300, E100)), mléko, stabilizátor (E793), 

zahušťovadlo (E412)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

6 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7103180
Lahůdkové vejce 

v aspiku
-

Složení: brambor. salát s majonézou (brambory 

vařené, majonéza (řepkový olej, voda, pasterizované 

žloutky, ocet, sůl), okurka kostka, zeleninová směs 

(okurka, mrkev, hrách), cibule, ocet, cukr, sůl, pepř, 

stabilizátory (E260, E270)), aspik 34,15% (voda, 

želatina, ocet, cukr , sůl, stabilizátor (E270,260)), vejce 

9,76%, šunka (vepřové maso 60%, voda, br. škrob, 

jódová jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), sójová 

bílkovina, stabilizátory (E450, E451), zahušťovadlo 

(E407), vepřová bílkovina, dextróza, reg. kyselosti 

(E331), antioxidant (E301), maltodextrin, konzervanty 

(E250, E508), látka zvyšující chuť a vůni (E621), 

barvivo (E120)), okurky steril., kapie steril., nať 

petrželová

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

9 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



7103980 Šunkový dort -

Složení: aspik (voda, želatina, ocet, cukr, sůl, stabilizátor 

(E270,260)), bramborový salát s majonézou (brambory 

vařené, majonéza (řepkový olej, voda, pasterizované 

žloutky, ocet, sůl), okurka kostka, zeleninová směs (okurka, 

mrkev, hrách), cibule, ocet, cukr, sůl, pepř, stabilizátory 

(E260, E270)), vejce, šunka 8%(vepřové maso 60%, voda, 

škrob, jódová jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), sójová 

bílkovina, stabilizátory (E450, E451), zahušťovadlo (E407), 

vepřová bílkovina, dextróza, reg. kyselosti (E331), antioxidant 

(E301), maltodextrin, konzervanty (E250, E508), látka 

zvyšující chuť a vůni (E621), barvivo (E120)), sýr cihla (mléko 

pasterizované, bakterie mléčné, sůl jedlá), výrobní salám 

(strojně oddělené maso drůbeží 30%, voda, vepřové kůže, 

vepřové sádlo, škrob, vláknina, jodovaná jedlá sůl (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), česnek, vepřová bílkovina, antioxidanty 

(E300, E306), modifikovaný škrob, zahušťovadla (E407, E412, 

E415), stabilizátory (E450, E451), směs koření a extraktů 

koření, dextróza, látka zvyšující chuť a vůni (E621), regulátor 

kyselosti (E500), barvivo (E120), konzervant (E250)), kapie, 

okurka

Plastová 

uzaviratelná 

dóza

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7101480
Kynutý knedlík 

500g
-

Složení: mouka pšeničná, mléko, vaječná melanž, inst. 

droždí, řepkový olej
Folie 5 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

-

7101580
Kynutý knedlík 

300g
-

Složení: mouka pšeničná, mléko, vaječná melanž, inst. 

droždí, řepkový olej
Folie 5 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

-

7101680
Bramborový 

knedlík
-

Složení: bramborové těsto (mouka pšeničná, sušené 

brambory, barvivo kurkumín, antioxidanty (E320, 

E304), emulgátor (E471), stabilizátor (E450), 

konzervant (E223), sůl), voda, pšeničná mouka, 

solamyl, řepkový olej

Folie 5 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



7815680 Centrum vejce -

Složení: bramborový salát s majonézou (brambory vařené, 

majonéza (řepkový olej, voda, pasterizované žloutky, ocet, 

sůl), okurka kostka, zeleninová směs (okurka, mrkev, hrách), 

cibule, ocet, cukr, sůl, pepř, stabilizátory (E260, E270)), vejce 

21,73%, majonézový přeliv (majonéza (řepkový olej, voda, 

paster.žloutky, ocet, sůl), okurková voda (kvasný ocet, cukr, 

jedlá sůl)), okurky, turistický salám (vepřové maso 52%, 

hovězí maso 30%, voda, škrob, vepřové kůže, jodovaná jedlá 

sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), stabilizátory (E450, E451), 

cukr, směs koření a extraktů koření, dextróza, modifikovaný 

škrob, antioxidanty (E300, E301), zahušťovadlo (E412), 

regulátor kyselosti (E500), konzervant (E250)), šunkový salám 

(vepřové maso 60%, voda, vepřové kůže,  škrob, jodovaná 

jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), modifikované škroby, 

stabilizátory (E450, E451, E508), zahušťovadla (E407, E412, 

E425), laktóza, látka zvýrazňující chuť a vůni (E621), směs 

koření a extraktů koření, dextróza, cukr, antioxidant (E315), 

aroma, maltodextrin, barvivo (E120), regulátor kyselosti 

(E500), konzervant (E250)), kapie

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7105680
Rybí salát v 

majonéze
-

Složení: sleď marinovaný 39% (clupea harengus, pitná voda, 

kvasný ocet lihový, sůl jedlá,konzervanty:benzoan 

sodný,sorban draselný,sladidlo:sukralosa, přírodní aroma), 

majonéza (řepkový olej, voda, paster. žloutky, ocet, sůl), 

cibule, hrášek steril., cukr, okurka steril., mrkev steril., sůl, 

worcester (voda, cukr, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, švestková 

povidla, směs koření, rajský protlak, aroma, barvivo (E150d), 

pepř mletý, stabilizátor (E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

9 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7105880
Pirát - pikantní 

rybí salát
-

Složení: sleď marinovaný 39% (clupea harengus, pitná voda, 

kvasný ocet lihový, sůl jedlá,konzervanty:benzoan 

sodný,sorban draselný, sladidlo:sukralosa, přírodní aroma), 

cibule, kapie steril., hrášek steril., rajský protlak, feferony 

steril., řepkový olej, hořčice, kečup ostrý (voda, rajčatový 

protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob,  jedlá sůl, koření, 

konzervant benzoan sodný), tekuté chilli, stabilizátor (E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

9 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



7105980
Pirát - pikantní 

rybí salát 150g
-

Složení: sleď marinovaný 39% (clupea harengus, pitná 

voda, kvasný ocet lihový, sůl 

jedlá,konzervanty:benzoan sodný,sorban draselný, 

sladidlo:sukralosa, přírodní aroma), cibule, kapie 

steril., hrášek steril., rajský protlak, feferony steril., 

řepkový olej, hořčice, kečup ostrý (voda, rajčatový 

protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob,  jedlá sůl, 

koření, konzervant benzoan sodný), tekuté chilli, 

stabilizátor (E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

9 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7111680 Matjesy s cibulí -

Složení: matjes filet 61% (clupea harengus, pitná 

voda, sůl max 8%,regulátory kyselosti:kyselina 

citronová,citronan sodný,glukona-delta-lakton,látka 

zvýrazňující chuť a vůni:glutaman sodný,dextróza 

konzervanty:benzoan sodný,sorban draselný), cibule, 

řepkový olej, kapie steril., pepř mletý, stabilizátor 

(E793)

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7101880 Rybí pepřenky -

Složení: sleď marinovaný 39% (clupea harengus, pitná 

voda, kvasný ocet lihový,jedlá 

sůl,konzervanty:benzoan sodný,sorban 

draselný,sladidlo:sukralosa, přírodní aroma), cibule, 

kapie steril., hrášek steril., řepkový olej, feferony 

steril., stabilizátor (E793), pepř mletý

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

9 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7111580 Zavináče -

Složení: sleď marinovaný (clupea harengus 80%, pitná 

voda, kvasný ocet lihový, sůl jedlá, 

konzervanty:benzoan sodný,sorban draselný, 

sladidlo:sukralosa,přírodní aroma) ,cibule, zelí bílé 

steril., mrkev steril., voda

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-

7113580 Matjesové řezy -

Složení: matjes filet 83% (clupea harengus, pitná 

voda, regulátory kyselosti:kyselina citronová,citronan 

sodný,glukonol-delta-lakton,látka zvýrazňující chut a 

vůni:glutamansodný,dextróza,konzervanty:benzoan 

sodný,sorban draselný) ,  řepkový olej

Jednorázový 

uzavřený 

plastový kelímek 

s pojistkou

10 dní Spotřebujte do 24 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 až 

+5°C

CV lahůdek; 

Lipová 508; 331 

15 Plasy; Česká 

republika

-



KÓD
NÁZEV 

VÝROBKU

DRUH / SKUPINA 

VÝROBKU

SLOŽENÍ VČ. ALERGENŮ, 

OBSAH TUKU A SOLI

ZPŮSOB 

BALENÍ

Doba 

trvanlivosti

Doba spotřeby 

po rozbalení 

(nesmí překročit 

datum spotřeby 

uvedený na 

etiketě)

Skladování Výrobce
Veterinární 

ovál

8605680
Dorblu 50% 

válec

sýr s modrou plísní 

uvnitř hmoty

pasterované mléko, jedlá 

sůl, mikrobiální syřidlo, 

mlékařské a plísňové kultury

ALU folie 64 dní 48 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 - 

6°C

Hofmeister 

Käsewerk GmbH & 

Co. KG, Egglhauser 

Strasse 15, 84076 

Pfeffenhausen, 

Německo

DE BY 250 EG

8605680
Dorblu 50% 

hranol

sýr s modrou plísní 

uvnitř hmoty

pasterované mléko, jedlá 

sůl, mikrobiální syřidlo, 

mlékařské a plísňové kultury

ALU folie 64 dní 48 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 - 

6°C

Hofmeister 

Käsewerk GmbH & 

Co. KG, Egglhauser 

Strasse 15, 84076 

Pfeffenhausen, 

Německo

DE BY 250 EG

8602380 Blaník 50%
Poloměkký sýr s plísní 

uvnitř hmoty

mléko, jedlá sůl max. 4,2%, 

syřidlo, mléčné a plísňové 

kultury

ALU folie 55 dní 48 hodin

Skladujte při 

teplotě 0 - 

6°C

Hofmeister 

Käsewerk GmbH & 

Co. KG, Egglhauser 

Strasse 15, 84076 

Pfeffenhausen, 

Německo

DE BY 250 EG

8601580

Eidamská 

cihla 30% 

uzená 2,5kg

Sýr přírodní polotvrdý
mléko, jedlá sůl, mlékařské 

kultury

folie, 

vakuum
45 dní 48 hodin

Skladujte při 

teplotě 4 - 

8°C

Jaroměřická 

mlékárna a.s., 

Kaunicova 198, 675 

51 Jaroměřice nad 

Rokytnou, Česká 

republika

CZ 221 ES



8601780
Eidam 30% 

t.v.s. cca 3kg
Polotvrdý polotučný sýr

mléko, jedlá sůl, mlékařské 

kultury, syřidlo

folie, 

vakuum
60 dní 48 hodin

Skladujte při 

teplotě 4 - 

8°C

Ostsee-Molkerei 

Wismar GmbH, 

Molkereistraße 1, D-

23970 Wismar, 

Německo

DE MV 009 EG

8607780
Lacki Dammer 

blok
Polotvrdý sýr

mléko, mlékárenské kultury, 

jedlá sůl, barvivo Annato, 

stabilizátor chlorid vápenatý, 

syřidlo

folie, 

vakuum
40 dní 48 hodin

Skladujte při 

tepolotě 1 - 

8°C

Okręgowa 

Spółdzielnia 

Mleczarska w 

Kosowie Lackim, ul. 

Parkowa 2,08-330 

Kosów Lacki, Polsko

PL 14291602 

WE




