
název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný, šunka nejvyšší jakosti

EAN/obj.číslo 299109/194

velikost balení: 3,5 kg

hlavní složka: vepřová kýta 92%

třída jakosti: nejvyšší

množství zdůrazněné složky:

Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Masný výrobek tepelně opracovaný, šunka 

nejvyšší kvality. Složení: vepřová kýta 92%, 

pitná voda, jedlá sůl, konzervant (E250), 

dextróza, glukózový sirup, stabilizátory (E451, 

E452), antioxidant (E316). Obsah soli: max. 

2,5%. Obsah tuku: max. 5%. Informace pro 

alergiky: neobsahuje alergeny, ani jejich stopy. 

Země původu: Česká republika.

max.obsah tuku: 5%

max.obsah soli: 2, 5%

min.ob.č.sv.bílkovin: 16%

neobsahuje alergeny

ALERGENY                                         ( v případě, že ANO vypsat)

Název výrobku  : DLE GUSTA Šunka vepřová  nejvyšší jakosti

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



Datum použitelnosti (trvanlivost): 40 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin
Skladování: 0 až 5°C

název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný

EAN/obj.číslo 299106/691

velikost balení: 2 kg

hlavní složka: vepřový bok 95%

třída jakosti:

množství zdůrazněné složky:

Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Složení: vepřový bok 95%, pitná voda, jedlá 

sůl, konzervant (E 250), glukózový sirup, 

stabilizátory (E 450,E 451),antioxidant (E 301), 

barvivo kulér (E 150d)

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

Název výrobku  : Dle Gusta Anglická slanina

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



max.obsah tuku: 45%

max.obsah soli: 2, 8%

min.ob.č.sv.bílkovin:

neobsahuje alergeny

Datum použitelnosti (trvanlivost): 21 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin
Skladování: 0 až 5°C

název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný, šunka výběrová

EAN/obj.číslo 299100/174

velikost balení: 2,9 kg

hlavní složka: vepřová kýta 84%

třída jakosti: výběrová

množství zdůrazněné složky:

Název výrobku  : Dle Gusta šunka vepřová výběrová 2, 9

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

ALERGENY                                         ( v případě, že ANO vypsat)

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Složení: vepřová kýta 84%, pitná voda 13%, 

jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, cukr, 

stabilizátory:  guma euchema, difosforečnany, 

trifosforečnany; antioxidant: erythorban sodný

max.obsah tuku: 5%

max.obsah soli: 2, 5%

min.ob.č.sv.bílkovin: 13%

neobsahuje alergeny

Datum použitelnosti (trvanlivost): 40 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin
Skladování: 0 až 5°C

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

ALERGENY                                         ( v případě, že ANO vypsat)

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný, šunka výběrová

EAN/obj.číslo 297321/1501

velikost balení: 2, 2 kg

hlavní složka: vepřová kýta 87%

třída jakosti: výběrová

množství zdůrazněné složky:

Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Složení: vepřová kýta 87%, pitná voda 10%, 

jedlá sůl, konzervant (E250), želírující látka 

(E407), cukr, aroma, antioxidanty (E301, E316), 

zahušťovadlo (E415)

Název výrobku  : Šunka od kosti výběrová - šál

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



max.obsah tuku: 15%

max.obsah soli: 2, 8%

min.ob.č.sv.bílkovin: 13%

neobsahuje alergeny

Datum použitelnosti (trvanlivost): 21 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin
Skladování: 0 až 5°C

název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný

EAN/obj.číslo 298008/507

velikost balení: 2 kg

hlavní složka: vepřová pečeně 80%

třída jakosti:

množství zdůrazněné složky:

Název výrobku  : Debrecínská pečeně (průměr 100 mm)

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

ALERGENY                                         ( v případě, že ANO vypsat)



Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Složení: vepřová pečeně 80%, pitná voda 16%, 

jedlá sůl, konzervant (E250), cukr, živočišná 

bílkovina, stabilizátory (E451, E450), 

antioxidant (E301), zahušťovadla (E407a, 

E415), modifikovaný škrob (E1420), barvivo: 

paprika, paprikový extrakt (E160c)

max.obsah tuku: 15%

max.obsah soli: 2, 8%

min.ob.č.sv.bílkovin:

neobsahuje alergeny

Datum použitelnosti (trvanlivost): 21 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin
Skladování: 0 až 5°C

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

ALERGENY                                         ( v případě, že ANO vypsat)

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle množství)



název druhu: Masný výrobek  

název skupiny, příp.podskupiny: tepelně opracovaný, šunka nejvyšší jakosti

EAN/obj.číslo 298054/153

velikost balení: 2 kg

hlavní složka: vepřová kýta 95%

třída jakosti: nejvyšší jakosti

množství zdůrazněné složky:

Země původu: Česká republika

Distributor - název a adresa:

Složení: vepřová kýta 95%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant (E250), 

dextróza, glukózový sirup, stabilizátory (E451, E452), antioxidant 

(E316)

max.obsah tuku: 7%

max.obsah soli: 2, 5%

min.ob.č.sv.bílkovin: 16%

neobsahuje alergeny

Datum použitelnosti (trvanlivost): 21 dní

Doba spotřeby po rozbalení:  Po otevření spotřebujte do 48 hodin

Skladování: 0 až 5°C

Dartum  vystavení : Razítko a podpis : 

ALERGENY                                         

( v případě, že ANO vypsat)

Název výrobku  : Šunka Zvonařka

Výrobce - název a adresa: 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,Poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku 

(sestupně dle množství)




