
KÓD NÁZEV SLOŽENÍ TRVANLIVOST

1000200 Špekáčky výběrové

Složení: vepřové maso 34%, vepřové sádlo, voda, hovězí 

maso 6%, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s 

jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření a 

extraktů koření, dextróza, stabilizátor (E450), 

zahušťovadlo (E412), látka zvýrazňující chuť a vůni 

(E621), antioxidant (E315), aroma, regulátor kyselosti 

(E500), konzervant (E250), vepřové střívko;

Tuk max. 40%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní

1001900 Grilovací tyčinky se sýrem 340g

Složení: vepřové maso 45%, voda, sýr 12% (mléko, jedlá 

sůl, startovací kultura, mikrobiální syřidlo), hovězí maso 

6%, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), bambusová vláknina, směs koření 

(0,9%) a extraktů koření, semeno hořčice bílé, 

stabilizátor (E452), dextróza, maltodextrin, laktóza, 

antioxidanty (E300, E316), konzervant (E250);

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, sóji, celeru.

21 dní



1002300 Grilovací tyčinky barbecue 340g

Složení: vepřové maso 50%, voda, hovězí maso 6%, 

bramborový škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), bambusová vláknina, emulgátor (E471), 

stabilizátor (E450), směs koření (0,6%) a extraktů koření, 

celer, semeno hořčice bílé, dextróza, maltodextrin, 

laktóza, řepkový olej, palmový tuk, sušená zelenina 

(paprika, petrželová nať – v různém poměru), 

antioxidanty (E315, E316), aroma, konzervant (E250);

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, sóji.

21 dní

1003000 Grilovací klobása se švestkami

Složení: vepřové maso 80%, švestky 10%, voda, jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), stabilizátory 

(E450, E451), zahušťovadlo (E407), dextróza, směs 

koření, vepřová bílkovina, antioxidant (E316), 

konzervant (E250), vepřové střívko;

Tuk max. 30%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní



1006700 Špekáčky ZTS

Složení: hovězí maso 39%, vepřové sádlo, voda, vepřové 

maso 18%, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá 

sůl, jodičnan draselný), směs koření, stabilizátory (E450, 

E451), česnek, antioxidant (E300), konzervant (E250), 

vepřové střívko;

Tuk max. 45%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní

1006900 Špekáčky chilli

Složení: vepřové maso 34%, vepřové sádlo, voda, hovězí 

maso 6%, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s 

jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření a 

extraktů koření, dextróza, stabilizátory (E450, E451), 

antioxidanty (E300, E315, E330), aroma, barviva (E120, 

E150c, E160c, E162), zahušťovadlo (E412), látka 

zvýrazňující chuť a vůni (E621), modifikovaný škrob, 

emulgátor (E472c), kyselina (E260), regulátor kyselosti 

(E500), konzervant (E250), chilli 0,001%, vepřové střívko;

Tuk max. 45%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní



1011100 Farmářská klobása

Složení: vepřové maso 90%, voda, jodovaná jedlá sůl 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), bramborový škrob, 

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

antioxidanty (E300, E301), dextróza, emulgátor (E471), 

látka zvýrazňující chuť a vůni (E621), česnek, barvivo 

(E120), konzervant (E250), vepřové střívko; 

Tuk max. 25%, sůl max. 2,8%

21 dní

1012100 Bratwurst 330g

Složení: strojně oddělené maso drůbeží 50%, voda, 

vepřové sádlo, vepřové kůže, vepřové maso 5%, 

bramborový škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), bambusová vláknina, stabilizátor (E450), směs 

koření (0,5%) a extraktů koření, dextróza, semeno 

hořčice bílé, celer, extrakt z droždí, aroma, petrželová 

nať, regulátory kyselosti (E262, E500), antioxidant 

(E315), zahušťovadlo (E412), hovězí kolagenní střívko;

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji.

21 dní



1015900 Plzeňská papriková klobása

Složení: vepřové maso 50%, voda, vepřové kůže, 

jodovaná jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

bramborový škrob, směs koření a extraktů koření, 

paprika mletá 1,7%, stabilizátory (E450, E451), 

zahušťovadla (E407), vepřová bílkovina, látky 

zvýrazňující chuť a vůni (E621), emulgátor (E322), 

antioxidant (E316), zahušťovadlo (E412), regulátor 

kyselosti (E500), dextróza, konzervant (E250), vepřové 

střívko;

Tuk max. 30%, sůl max. 2,8%

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní

1024200 Grilovací tyčinky chalupářské 340g

Složení: vepřové maso 50%, strojně oddělené maso 

drůbeží 35%, voda, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), bambusová vláknina, 

hrachová bílkovina, emulgátor (E471), stabilizátor 

(E450), směs koření (0,7%) a extraktů koření, celer, 

maltodextrin, laktóza, řepkový olej, antioxidanty (E315, 

E316), aroma, petrželová nať, konzervant (E250);

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, sóji, hořčice.

21 dní



1031800 Špekáčky Selection

Složení: vepřové maso 53%, vepřové sádlo, hovězí maso 

17%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s 

jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření, 

stabilizátory (E450, E451), antioxidant (E300), 

konzervant (E250), vepřové střívko;

Tuk max. 40%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní

1032300 Grilovací klobása s nivou

Složení: vepřové maso 80%, sýr Niva 10% (mléko, jedlá 

sůl, mléčná kultura, ušlechtilá plíseň), voda, bramborový 

škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

stabilizátory (E450, E451, E452), antioxidant (E316), 

směs extraktů koření, želírující látka (E407a), vepřová 

bílkovina, barvivo (E120), konzervant (E250), vepřové 

střívko;

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, sóji, celeru, hořčice.

21 dní



1032400 Bavorská klobása 400g

Složení: vepřové maso 70%, voda, vepřové sádlo, 

bramborový škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), směs koření (majoránka, pepř bílý, pepř černý 

– v různém poměru), dextróza, stabilizátor (E451), 

glukózový sirup, antioxidant (E301), řepkový olej, 

kvasničný extrakt, česnek, extrakty koření, vepřové 

střívko;

Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

10 dní

1032600 Grilovací klobása papriková

Složení: vepřové maso 85%, voda, jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření (0,5%) a 

extraktů koření, paprika 0,3%, dextróza, glukózový sirup, 

stabilizátor (E451), zahušťovadlo (E407a), modifikovaný 

škrob, česnek, antioxidant (E316), konzervant (E250), 

vepřové střívko;

Tuk max. 30%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

21 dní



1035000 Schneider klobása Selection

Složení: vepřové maso 80%, voda, jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření a extrakty 

koření, maltodextrin, látka zvýrazňující chuť a vůni 

(E621), antioxidant (E301), stabilizátory (E450, E451), 

sušená zelenina (cibule, česnek – v různém poměru), 

dextróza, kukuřičný škrob, aroma, konzervant (E250), 

vepřové střívko;

Tuk max. 30%, sůl max. 2,8%.

21 dní

1036100 Grilovací tyčinky Mexiko 340g 

vepřové maso 50%, voda, hovězí maso 6%, bramborový 

škrob, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

bambusová vláknina, emulgátor (E471), stabilizátor 

(E450), směs koření a extraktů koření, celer, česnek, 

cibule, dextróza, maltodextrin, laktóza, řepkový olej, 

plně ztužený palmový tuk, antioxidanty (E315, E316), 

aroma, konzervant (E250); Tuk max. 35%, sůl max. 

2,8%.;Může obsahovat stopy: lepku, sóji, hořčice.

21 dní



1036700 ŠPEKÁČKY S CHILLI SELECTION

vepřové maso 53%, vepřové sádlo, hovězí maso 17%, 

voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření, stabilizátory 

(E450, E451), antioxidant (E300), konzervant (E250), 

chilli 0,001%, vepřové střívko; Tuk max. 40%, sůl max. 

2,8%.; Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků 

z něj, sóji, celeru, hořčice.

21 dní

1036800 GRILOVACÍ KLOBÁSA S GOUDOU

vepřové maso 80%, sýr Gouda 10% (mléko, jedlá sůl, 

startovací kultura, mikrobiální syřidlo), voda, jedlá sůl s 

jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), bramborový škrob, 

česnek, stabilizátory (E451), směs koření a extraktů 

koření, antioxidanty (E300, E301), dextróza, emulgátor 

(E471), barvivo (E120), konzervant (E250); vepřové 

střívko.; Tuk max. 35%, sůl max. 2,8%.; Může obsahovat 

stopy: lepku, sóji, celeru,hořčice.

21 dní

1036900 GRILOVACÍ ŘEZNICKÁ KLOBÁSA

vepřové maso 85%, voda, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), bramborový škrob, česnek, 

stabilizátory (E451), směs koření a extraktů koření, 

antioxidanty (E300, E301), dextróza, emulgátor (E471), 

barvivo (E120), konzervant (E250), vepřové střívko; Tuk 

max. 20%, sůl max. 2,8%.; Může obsahovat stopy: lepku, 

mléka a výrobků z něj, sóji, celeru, hořčice.

21 dní



6206300 Klobása chalupářská papriková

Složení: vepřové maso 80%, voda, antioxidanty (E300, 

E301, E326), bambusová vláknina, jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), směs koření a extraktů 

koření, stabilizátory (E450, E451), dextróza, látka 

zvýrazňující chuť a vůni (E621), paprika 0,2%, česnek, 

vepřové střívko;

Tuk max. 30%, sůl max. 2,8%.

Může obsahovat stopy: lepku, mléka a výrobků z něj, 

sóji, celeru, hořčice.

Určeno k tepelnému opracování.

7 dní


