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Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR Krajina původu výrobků  vyráběných firmou Váhala - Česká republika.

IČO: 13643819

                   Doba použitelnosti a složení masných výrobků
                                       dle zákona č. 110/97 Sb.(ve znění pozdějších předpisů) O potravinách a tabákových výrobcích 

D-VH-03.7
číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

77 Ovar 291639 masný výrob. tepelně oprac. VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

32 Váhalova tlačenka 290115 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

15 Váhalova tlačenka MINI 400g 8594024650157 tepelně opracovaný obal

48 Hustopečská játrovka 293606 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

139 Zlatá paštika 150g 8594024651390 tepelně opracovaný obal

3 Mandlová játrovka 292827 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

97 Mandlová játrovka 200g 8594024650973 tepelně opracovaný obal

155 Dršťková polévka 500g 8594024651550 masný výrobek tepelně technol. 21 dnů / ihned od 1 do 3°C

(koncentrát) opracovaný vařený obal

157 Gulášová polévka 500g 8594024651574 masný výrobek tepelně technol 21 dnů / ihned od 1 do 5°C

(koncentrát) opracovaný vařený obal

158 Zabijačková polévka 500g 8594024651581 masný výrobek tepelně technol 21 dnů / ihned od 1 do 5°C

(koncentrát) opracovaný vařený obal

172 Jelítka 290361 masný výrobek tepelně VOB 14 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

opracovaný vařený

133 Jitrničky 290052 masný výrobek tepelně VOB 14 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

opracovaný vařený

152 Jelitový prejt 450g 8594024651529 masný výrobek tepelně VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

opracovaný vařený

177 Jitrnicový prejt 450g 8594024651772 masný výrobek tepelně VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

opracovaný vařený 1.

VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřový lalok (98%), jedlá sůl. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1970 kJ/470 kcal; Tuky: 47g; z 
toho nasycené mastné kyseliny: 18g; Sacharidy:1,9g; z toho cukry: <0,1g; Bílkoviny: 11,3g; Sůl: 0,5g. 

vepřové maso ( min. 52 % ), voda ( vývar ), vepřové droby, vepřové kůže, jedlá sůl, česnek, směs koření. Výživové údaje 
na 100g výrobku: Energetická hodnota: 875 kJ/208 kcal; Tuky: 16g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5,5g; Sacharidy: 
0,1g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 15g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min.40% ), vepřová játra ( min.20% ), pitná voda, syrové sádlo, vepřové kůže, jedlá sůl, stabilizátor E250; 
sušená cibule, vepřová bílkovina, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E412, dextróza, rostlinný olej řepkový, 
antioxidant E 316, extrakty koření, glukózový sirup,  koření. Výživové údaje na 100g výrobku. Energetická hodnota 1400 
kJ/333 kcal, Tuky 30 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11 g, Sacharidy 3 g, z toho cukry 1 g, Bílkoviny 13,6 g, Sůl 1,8 
g.

vepřové maso (min.40%),vepřová játra (min.20%), pitná voda, syrové sádlo, vepřové kůže, mandle ( min. 2 % - alergen), 
jedlá sůl, stabilizátor E250,sušená cibule,vepřová bílkovina, modifikovaný škrob E4122, zahušťovadlo E412; 
dextróza,rostlinný olej řepkový, antioxidant E316, extrakty koření, glukózový sirup, koření. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 1420 kJ/343 kcal; Tuky: 30g; z toho nasycené mastné kyseliny: 12g; Sacharidy:2,5g; z 
toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 14,4g; Sůl: 1,8g. 

hovězí dršťky (min. 59 %), vepřové žaludky (min. 17 %), syrové sádlo, hrubá mouka (alergen lepek), pitná voda (vývar), 
jedlá sůl, paprika, sušená cibule, česnek, směs koření, extrakty koření,aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 455 kJ/109 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,9g; Sacharidy: 8g; z toho cukry: 1g; 
Bílkoviny: 8,5g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso ( min. 43% ), brambory, syrové sádlo, hladká mouka (alergen lepek), pitná voda, sušená cibule, česnek, 
jedlá sůl, směs koření - paprika sladká, kmín, majoránka,paprika pálivá, pepř, dextróza,  glukózový sirup, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621,E635; extrakty koření, aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 808 
kJ/193 kcal; Tuky: 10g; z toho nasycené mastné kyseliny: 3,6g; Sacharidy: 13g; z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 11,8g; Sůl: 
2g. 

ječmenné kroupy (obsahují lepek), vepřové maso ( min.30 % ), vepřová krev, vepřové kůže, jedlá sůl, sušená cibule, 
česnek, směs koření. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 730 kJ/175 kcal; Tuky: 11g; z toho nasycené 
mastné kyseliny: 4,5g; Sacharidy: 8g; z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,5g. 

ječmenné kroupy (obsahují lepek), vepřové maso ( min. 30 % ), vepřová krev, vepřové kůže, jedlá sůl, sušená cibule, 
česnek, koření - pepř, majoránka. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 911 kJ/218 kcal; Tuky: 15g; z 
toho nasycené mastné kyseliny: 5,5g; Sacharidy: 10g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2g. 

vepřové maso ( min. 40 % ), voda, vepřová játra ( min. 11 % ), vepřové kůže, strouhanka (pšeničná mouka 
(alergen),pitná voda,droždí,řepkový olej,jedlá sůl,cukr:glukóza),česnek,jedlá sůl,sušená cibule, směs koření. Výživové 
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 980 kJ/233 kcal; Tuky: 17,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 6g; 
Sacharidy: 5,5g; z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 1,8g. 

ječmenné kroupy (obsahují lepek), vepřové maso ( min. 30 % ), vepřová krev, vepřové kůže, jedlá sůl, sušená cibule, 
česnek, koření - pepř, majoránka. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 911 kJ/218 kcal; Tuky: 15g; z 
toho nasycené mastné kyseliny: 5,5g; Sacharidy: 10g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2g. 

vepřové maso ( min. 40 % ), voda, vepřová játra ( min. 11 % ), vepřové kůže, strouhanka (pšeničná mouka 
(alergen),pitná voda,droždí,řepkový olej,jedlá sůl,cukr:glukóza),česnek,jedlá sůl,sušená cibule, směs koření. Výživové 
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 980 kJ/233 kcal; Tuky: 17,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 6g; 
Sacharidy: 5,5g; z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 1,8g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

36 Špekáčky extra - vázané 294201 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

117 Špekáčky extra 680g 8594024651178 tepelně opracovaný

uzený

84 Špekáčky pikant - vázané 296938 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

41 Hustopečské párky 293600 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

21 Bambini párky 296489 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

49 Párek lahůdkový 292195 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený  

90 Párky se sýrem 291843 masný výrobek tepelně VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

opracovaný uzený

3090 Párky se sýrem 300g 8594024650904 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C

160 Vídeňské párky 291032 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

 uzený

130 Váhalovy šunkové párečky 296018 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

829 Váhalovy šunkové párečky 310g 8594024658290  uzený 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C

37 Bratislavské kolečko 293609 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

38 Junácká klobása 293610 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

46 Váhalova klobása 290087 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

 uzený 2.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřové  a hovězí maso  ( min. 70 % ), syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: 
E250, E451, cukr, dextróza, antioxidant E315; koření, extrakty koření,aroma, česnek. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1220 kJ/295 kcal; Tuky: 30g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10g; Sacharidy: 2,6g; z toho cukry: 
<0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,2g. 

vepřové a hovězí maso ( min.70 % ), syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: E 
250, E451; dextróza, koření, extrakty koření, sušená zelenina, antioxidanty: E 316, E315; cukr, aroma, česnek.  Výživové 
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1120 kJ/268 kcal; Tuky: 30g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10g; 
Sacharidy: 4g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso (min. 70 %), vepřové kůže, pitná voda, syrové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: E451, 
E250; cukr, dextróza, antioxidant E315; koření, extrakty koření,aroma, česnek. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 928 kJ/224 kcal; Tuky: 20g; z toho nasycené mastné kyseliny: 7g; Sacharidy: 4,3g; z toho cukry: 
0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso ( min. 80 % ), pitná voda, mořská sůl, kolagenní bílkovina,jedlá sůl, koření, koncentrovaná šťáva mangoldu 
(zdroj dusitanu sodného), aroma, dextróza, sacharóza, sušený glukózový sirup, mrkvový extrakt, aroma, startovací 
kultura. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1160 kJ/280 kcal; Tuky: 25g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 8,5g; Sacharidy: <0,5g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 13,3g; Sůl: 2,1g. 

vepřové maso ( min. 70 % ),pitná voda,vepřové kůže,bramborový škrob,aroma,jedlá sůl, stabilizátory:  E250,E451;látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621;dextróza,antioxidant E315,koření, extrakt z koření. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1042 kJ/252 kcal; Tuky: 23g; z toho nasycené mastné kyseliny: 7g; Sacharidy: 4g; z toho cukry: 1g; 
Bílkoviny: 12,5g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso ( min.70 % ), vepřové kůže, pitná voda, sýr (min 5 % ) (alergen - pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské 
kultury ), bramborový škrob,aroma, stabilizátory: E250, E451;látka zvýrazňující chuť a vůni E621, dextróza,koření, 
antioxidant E315; extrakt z koření, česnek.  Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1030 kJ/250 kcal; 
Tuky: 22g; z toho nasycené mastné kyseliny: 8g; Sacharidy: 1,8g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 13g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso ( min. 73% ), pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátory: E250,E450; dextróza, 
glukózový sirup, koření, extrakty koření, aroma.  Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1042 kJ/252 
kcal; Tuky: 23g; z toho nasycené mastné kyseliny: 7g; Sacharidy: 4g; z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 12,5g; Sůl: 2,2g. 

vepřové a hovězí maso (min.75%), pitná voda, vepřové sádlo, škrob bramborový, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451; 
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, koření, dextróza, antioxidant E316, aroma, petržel, česnek. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 978 kJ/236 kcal; Tuky: 20g; z toho nasycené mastné kyseliny: 8g; Sacharidy: 2g; z toho 
cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 13g; Sůl: 2,4g. 

vepřové maso ( min.70 % ), vepřové kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: E451, E250; cukr, 
dextróza, antioxidant E 315;  koření, extrakty  koření, aroma,česnek.  Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická 
hodnota: 741 kJ/178 kcal; Tuky: 13g; z toho nasycené mastné kyseliny: 4,9g; Sacharidy: 2,5g; z toho cukry: <0,5g; 
Bílkoviny: 12,6g; Sůl: 2,5g. 

vepřové a hovězí maso ( min.80 % ), syrové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, aroma, česnek,jedlá 
sůl,stabilizátory:E250,E451; glukózový sirup, dextróza, antioxidant E316,látka zvýrazňující  chuť a vůni: E621, 
E635;směs koření,extrakty koření, povrchové barvivo - krevní bílkovina, glukózový sirup, jedlá sůl, antioxidant E 301. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1390 kJ/337 kcal; Tuky: 31g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
12g; Sacharidy: 3g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 12g; Sůl: 2,2g. 

vepřové a hovězí maso (min.80%), pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E 250, E451; směs 
koření, cukr, antioxidant E316,povrchové barvivo ( krevní bílkovina, glukózový sirup, jedlá sůl,antioxidant E301). 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1150 kJ/274 kcal; Tuky: 25g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
10g; Sacharidy: 0,8g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 2,2g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

19 Farmářská klobáska - tenká 294547 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

198 Staročeská klobása 291819 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

111 Masopustní klobása 297333 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

7 Šunkové cigáro 292684 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

838 Šunkové cigáro 390g 8594024658382 uzený 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C

194 Grilovací klobásy 450g 8594024651949 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

138 Grilovací párky 350g 8594024651383 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

156 Grilovací mini párečky 250g 8594024651567 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

93 Váhalova slanina 293603 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

140 - krájená 1kg 292699 tepelně opracovaný

307 - krájená 80g 8594024653073 uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

94 Uzená rolovaná plec 291593 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

83 Uzená krkovice b.k. 290716 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

68 Hustopečské uzené 290932 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

832 Uzené filé 291842 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

833 Uzená vepřová panenka 290991 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený 3.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřové maso (min. 85%), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, směs koření, aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 964 kJ/230 kcal; Tuky: 16,9g; z toho nasycené mastné kyseliny: 6,7g; Sacharidy: 0,3g; z toho 
cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 1,9g. 

vepřové  a hovězí maso  (min. 83 % ), pitná voda, vepřové kůže, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451;
směs koření, dextróza, extrakty koření, antioxidant E316,  sušená zelenina. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická 
hodnota: 960 kJ/231 kcal; Tuky: 19g; z toho nasycené mastné kyseliny: 8g; Sacharidy: 0,8g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 
15g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min. 80 %), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E407,E451; koření, dextróza, antioxidant E300, 
extrakty koření, bramborový škrob,česnek. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1022 kJ/271 kcal; 
Tuky: 23,8g; z toho nasycené mastné kyseliny: 9,2g; Sacharidy: 0,7g; z toho cukry:< 0,6g; Bílkoviny: 13,5g; Sůl: 2g. 

vepřové maso ( min. 70 % ), pitná voda, vepřové kůže, syrové sádlo, bramborový škrob, aroma, jedlá sůl, stabilizátory: 
E250, E451; látka zvýrazňující chuť a vůni E621, dextróza, antioxidant E315, koření, extrakty koření.  Výživové údaje na 
100 g výrobku. Energetická hodota 905 kJ/218 kcal, Tuky 17 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,4 g, Sacharidy 2,7 g, z 
toho cukry < 0,5 g, Bílkoviny 13,7 g, Sůl 2,5 g.

vepřové maso (min.70%), pitná voda, vepřové kůže, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; bramborový škrob, dextróza, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635; glukózový sirup, antioxidant E 316, regulátor kyselosti E330, extrakty koření, 
aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1080 kJ/262 kcal; Tuky: 23g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 9g; Sacharidy: 2,2g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso (70%),voda,koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,stabilizátor E450,jedlá sůl, dextróza,extrakty 
koření. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1294 kJ/313 kcal; Tuky: 28g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 12g; Sacharidy: 1,7g; z toho cukry: 0,9g; Bílkoviny: 13g; Sůl: 1,9g. 

vepřové maso (70%),voda,koření,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,stabilizátor E450,jedlá sůl,dextróza,extrakty koření. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1294 kJ/313 kcal; Tuky: 28g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
12g; Sacharidy: 1,7g; z toho cukry: 0,9g; Bílkoviny: 13g; Sůl: 1,9g. 

vepřové maso (min. 85 %), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; dextróza, cukr, maltodextrin, antioxidant E 316, 
aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1176 kJ/284 kcal; Tuky: 26g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 11g; Sacharidy:< 0,5g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 13,2g; Sůl: 1,6g. 

vepřové maso ( min. 70 %), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452; zahušťovadla:E407a, E407; 
maltodextrin, kukuřičný škrob, látka  zvýrazňující chuť a  vůni E621, antioxidant E316, aroma. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 458 kJ/109 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 1g; z toho 
cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 15g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso (min.75%), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452; zahušťovadla:E407a, E407; 
kukuřičný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni  E621; maltodextrin, antioxidant E316, aroma. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 835 kJ/201 kcal; Tuky: 16g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5,7g; Sacharidy: <0,5g; z 
toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 3g. 

vepř. maso (min. 74%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,E450,E451; zahušťovadlo E407,E412; přírodní 
aroma,glukózový sirup,antioxidant E301,aroma,extrakty koření. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 
500 kJ/120 kcal; Tuky: 5,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 0,2g; z toho cukry:< 0,3g; Bílkoviny: 17,5g; 
Sůl: 2,2g. 

vepř. pečeně (min. 92%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,přírodní aroma,sušený ocet,dextróza,antioxidant E301. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 550 kJ/131 kcal; Tuky: 7g; z toho nasycené mastné kyseliny: 3g; 
Sacharidy: 1,5g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 17g; Sůl: 2g. 

vepř. maso (min. 95%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,přírodní aroma,sušený ocet,dextróza,antioxidant E301. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 515 kJ/123 kcal; Tuky: 2g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
0,5g; Sacharidy: 1,5g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 21g; Sůl: 1,7g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

9 Sváteční uzené 297288 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

65 Uzené sádlo 295877 masný výrobek VB 21 dnů / 7 dnů od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

104 Váhalova paštika 300g 8594024651048 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

98 Váhalova paštika 1kg 296142 tepelně opracovaný
pečený

110 Velikonoční paštika 300g 8594024651109 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

95 Velikonoční paštika 1kg 293208 tepelně opracovaný

pečený

105 Pečená paštika s brusinkami 8594024651055 masný výrobek tepelně VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

                                          300g opracovaný pečený

106 Pečená paštika s husími játry 8594024651062 masný výrobek tepelně VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

                                          300g opracovaný pečený

33 Babiččina sekaná v bránici 291513 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

pečený

52 Lahůdkový salám 290504 masný výrobek technol 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

91 Gothajský salám 290206 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

od 1 do 5°C

56 Lázeňský salám 291833 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

306 - krájený 80g 8594024653066 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

60 Valašský nářez 292180 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

301 - krájený 80g 8594024653011 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

28 Radegast 293605 masný výrobek tech.obal 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

305 - krájený 80g 8594024653059 tepelně opracovaný VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

54 - MINI 230g 8594024650546 tech.obal 21 dnů / 24 hod. od 1 do 8°C 4.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřové maso (min.70%), pitná voda,  jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452;  zahušťovadla: E407a, E407; 
maltodextrin, kukuřičný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni E621; antioxidant E316, aroma. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 465 kJ/111 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,6g; Sacharidy: 1,3g; z toho 
cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2,5g. 

syrové sádlo (min. 98%),jedlá sůl,stabilizátor E250. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 3340 kJ/812 
kcal; Tuky: 88g; z toho nasycené mastné kyseliny: 26g; Sacharidy: 4,6g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 1g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min. 40%),vepřová játra (min. 30%),pitná voda,syrové sádlo,vepřové kůže,jedlá sůl,stabilizátor: 
E250,mléčná bílkovina,koření, bramborový škrob,sušená zelenina: mrkev,celer (alergen),cibule,glukózový sirup, 
dextróza, aroma, sušený česnek, kvasničný extrakt, byliny,koření. Na povrchu- paprika. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1330 kJ/322 kcal; Tuky: 28g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10,5g; Sacharidy:1,2g; z toho cukry: 
<0,8g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 1,8g. 

vepřové maso (min. 40%),vepřová játra (min. 30%),pitná voda,syrové sádlo,vepřové kůže,jedlá sůl,stabilizátor E250; 
mléčná bílkovina,koření z bylinných výtažků,bramborový škrob,sušená zelenina – (mrkev,celer,cibule),glukózový 
sirup,dextróza,aroma,sušený česnek,kvasničný extrakt,byliny,koření. Na povrchu – vejce.  Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 1330 kJ/322 kcal; Tuky: 28g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10,5g; Sacharidy:1,2g; z 
toho cukry: <0,8g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 1,8g. 

vepřové maso (min. 40%),vepřová játra (min. 25%), syrové sádlo, pitná voda, brusinky (min.4%), cukr, slunečnicový olej, 
jedlá sůl, stabilizátor E250,vepřová bílkovina,koření,sušený glukózový sirup,aroma, karamel. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 1267 kJ/306 kcal; Tuky: 25g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10g; Sacharidy: 5,5g; z 
toho cukry: 5,4g; Bílkoviny: 13,7g; Sůl: 1,9g. 

vepřové maso (min.35%),husí játra (min.18%),vepřová játra (min.14%),syrové sádlo,pitná voda,vepřové kůže, vepřová 
bílkovina, koření,sušený glukózový sirup,cukr,jedlá sůl,aroma,karamel,stabilizátor E250,sušená cibule,na povrchu-
bobkový list. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1281 kJ/309 kcal; Tuky: 27g; z toho nasycené 
mastné kyseliny: 9,5g; Sacharidy: 2,8g; z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 14,5g; Sůl: 2g. 

vepřové a hovězí maso (min.60%),vepřové kůže,pitná voda,strouhanka ( pšeničná mouka-lepek,řepkový olej,droždí, 
jedlá sůl, cukr),jedlá sůl,stabilizátor E250,aroma,česnek,cibule,byliny a extrakty koření,sušený glukózový sirup.Na 
povrchu-vepřová bránice (min.2%),kmín. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1244 kJ/296 kcal; 
Tuky: 25g; z toho nasycené mastné kyseliny: 10g; Sacharidy: 6,5g; z toho cukry: 2g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,3g. 

vepřové a hovězí maso ( min.53 % ), vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: 
E250, E450, E451, E452; dextróza, látka zvýrazňující chuť a  vůni: E621, antioxidant E315; koření, výtažky z koření, 
barvivo karmína, aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 950 kJ/230 kcal; Tuky: 22g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 8g; Sacharidy: 3,3g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 10g; Sůl: 2,3g. 

vepřové  a hovězí maso ( min. 50 %), syrové sádlo, vepřové kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: 
E250,  E450; koření, aroma, dextróza, antioxidant E300. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1111 
kJ/268 kcal; Tuky: 24g; z toho nasycené mastné kyseliny: 9,3g; Sacharidy: 1,6g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 11,2g; 
Sůl: 2,5g. 

vepřové a hovězí maso ( min. 66 %), pitná voda, syrové sádlo, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátor E 250, E450, 
E451; zahušťovadlo E 407, E 412; přírodní aroma, glukózový sirup, antioxidant E 301, E316;  aroma, extrakty koření, 
škrob nativní, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E 635, vepřová bílkovina. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 485 kJ/116 kcal; Tuky: 6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2,2g; Sacharidy: 2,6g; z toho cukry: 
<0,5g; Bílkoviny: 12,8g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso ( min. 66 % ),pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátor E 250, E450, E451; 
zahušťovadlo E 407, E412; přírodní aroma, glukózový sirup, antioxidant E 301, aroma, extrakty koření). Výživové údaje 
na 100g výrobku: Energetická hodnota: 410 kJ/98 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 1g; z 
toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 13g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso (min.73%), pitná voda, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; dextróza, koření, glukózový 
sirup, sušená zelenina, extrakty koření, antioxidant E316; barvivo karmína, česnek. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 737 kJ/177 kcal; Tuky: 12,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5g; Sacharidy: 1g; z toho cukry: 
0,7g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 2,2g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

13 Šunkové vejce 180g-nejv.jak. 8594024650133 masný výrobek tech.obal 60 dnů / 72 hod. od 1 do 8°C

22 Šunková baňka 180g-nejv.jak. 8594024650225 tepelně opracovaný tech.obal 60 dnů / 72 hod. od 1 do 8°C

20 Triangl se sýrem 294068 masný výrobek technol 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

45 Myslivecká šunka 293051 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

 -nejvyšší jakosti tepelně opracovaný

319 - krájená 100g 8594024653196 uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

11 Šunka Mandolína 293052 masný výrobek VB 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

- nejvyšší jakosti tepelně oprac. uzený

35 Originál Váhalova šunka 293356 masný výrobek VB 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

 -nejvvyšší jakosti tepelně opracovaný

317 - krájená 100g 8594024653172 uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

24 Farmářská šunka 296721 masný výrobek VB 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

 -nejvvyšší jakosti tepelně opracovaný

uzený

100 Šunka nejvyšší jakosti 295660 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hodin od 1 do 5°C

 -nejvvyšší jakosti tepelně opracovaný obal

336 - krájená 100g 8594024653363 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

78 Chilli šunka 298656 masný výrobek VB 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

 -nejvvyšší jakosti tepelně opracovaný

337 - krájená 100g 8594024653370 uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

17 Bambini šunka 299056 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

 -nejvvyšší jakosti tepelně opracovaný obal

81 Hustopečská šunka- výběrová 290017 masný výrobek technol. 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

119  - půlená 292660 tepelně opracovaný obal

302 - krájená 80g 8594024653028 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

174 Lahodná šunka - výběrová 292570 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

179 Šunka od kosti - výběrová 298671 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hodin od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

34 Šunka SISSI - standardní 296027 masný výrobek technol 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

126 - půlená 292169 tepelně opracovaný obal

311  - krájená 80g 8594024653110 VOB 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C

313  - krájená 250g 8594024653134 VOB 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C 5.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřové maso (min.92%),pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor E250,E451,dextróza,glukózový sirup,kvasničný 
extrakt,antioxidant E301,aroma,extrakty koření.  Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 495 kJ/118 kcal; 
Tuky: 3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,1g; Sacharidy: 0,9g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 18,3g; Sůl: 2,1g.

vepřové a hovězí maso ( min.66%), sýr min. 20%  (alergen -  pasterované mléko, jedlá sůl, syřidlo), pitná voda,  jedlá sůl, 
stabilizátor E 250, E450, E451; koření, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, emulgátor E331, glukózový sirup, 
aroma, antioxidant E301, E316, E300, barvivo karmína, regulátor kyselosti E330. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1032 kJ/249 kcal; Tuky: 20g; z toho nasycené mastné kyseliny: 6g; Sacharidy: 3g; z toho cukry: 
2,2g; Bílkoviny: 13,5g; Sůl: 2,3g.   

vepřová kýta (min.90%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250, E451; sacharóza, antioxidant E301, koření, nové 
koření,bobkový list. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická 
hodnota: 457 kJ/108 kcal; Tuky: 3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1g; Sacharidy: <0,5g; z toho cukry: 0,5g; 
Bílkoviny: 20g; Sůl: 2,1g. 

vepřové maso (min.90%),pitná voda,syrové sádlo na povrchové krytí,jedlá sůl, stabilizátory: 
E250,E451;sacharóza,antioxidant E301,koření. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%.  Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 466 kJ/111 kcal; Tuky: 3,3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1g; Sacharidy: 1,9g; z toho 
cukry: 0,6g; Bílkoviny: 18g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min.90%),pitná voda, povrch -syrové sádlo, jedlá sůl,stabilizátory E250,E451; sacharóza,antioxidant E301, 
koření.  Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 550 
kJ/131 kcal; Tuky: 5,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 0,9g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 18g; Sůl: 
1,9g. 

vepřové maso (min.98%),pitná voda, jedlá sůl s jódem,aroma,extrakt z koření (zdroj dusitanu sodného),startovací kultura.  
Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 542 kJ/129 kcal; 
Tuky: 3,3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,1g; Sacharidy: 0,5g; z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 1,7g. 

vepřové maso (min.92%),pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor E250,E451,dextróza,glukózový sirup,kvasničný 
extrakt,antioxidant E301,aroma,extrakty koření.  Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 495 kJ/118 kcal; 
Tuky: 3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,1g; Sacharidy: 0,9g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 18,3g; Sůl: 2,1g. 

vepřové maso (min.90%),pitná voda,povrch - syrové sádlo; jedlá sůl, stabilizátor E250, E450; dextróza, antioxidant E301, 
koření, chilli 0,5%, aroma.  Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická 
hodnota: 424 kJ/101 kcal; Tuky: 2,8g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,95g; Sacharidy: 0,5g; z toho cukry:< 0,3g; 
Bílkoviny: 18,6g; Sůl: 2g. 

vepřová kýta (min.92%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250, E451;dextróza,glukózový sirup,kvasničný 
extrakt,antioxidant E301,aroma,extrakty koření. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 495 kJ/118 kcal; Tuky: 3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,1g; Sacharidy: 0,9g; z toho 
cukry: <0,5g; Bílkoviny: 18,3g; Sůl: 1,8g. 

vepřové maso (min.77%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E 250, E451;dextróza,zahušťovadlo E407a,látka zvýrazňující 
chuť a vůni E 621,antioxidant E316,E392; koření a kořenící extrakty, aroma. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 
13%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 390 kJ/93 kcal; Tuky: 2,9g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 0,9g; Sacharidy: 0,6g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso ( min.88 % ), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; dextróza, cukr, maltodextrin, antioxidant E316, 
aroma, na povrchu: vepřová bránice. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 13%. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 391 kJ/93 kcal; Tuky: 2,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1g; Sacharidy: 1,2g; z toho cukry:< 
0,5g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso (min.90%),pitná voda,povrch - syrové sádlo na povrchové krytí; jedlá sůl,stabilizátor E250,E451;dextróza, 
cukr, antioxidant E316,maltodextrin,aroma. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 13%.  Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 424 kJ/101 kcal; Tuky: 2,8g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,95g; Sacharidy: 0,2g; z 
toho cukry: <0,3g; Bílkoviny: 18,6g; Sůl: 2g. 

vepřové maso ( min. 62 % ), pitná voda, zahušťovadlo E 407a, rostlinná vláknina,  nativní škrob, dextróza, vepřová 
bílkovina, stabilizátor E451, E 450, E250; aroma, antioxidant E 316, extrakty  koření,  jedlá sůl, bramborový škrob, 
mořská sůl.  Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 10%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 340 
kJ/80 kcal; Tuky: 2,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,5g; Sacharidy: 2g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 
2,2g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

71 Dušená šunka kulatá 291811 masný výrobek technol. 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

- standardní tepelně opracovaný obal

14 Šunka Libušín - standardní 292500 masný výrobek technol. 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

88 (+ velká ) 291375 tepelně opracovaný obal

321 80g krájená 8594024653219 VOB 21 dnů / 24 hod.

171 Sendvičový nářez Váhala 291331 masný výrobek technol.obal 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

300                                  - krájený 80g 8594024653004 tepelně opracovaný VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

153 Sendvičový nářez Váhala 296867 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

se sýrem tepelně opracovaný obal

195 Sendvič s kapií 294356 masný výrobek technol. 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný obal

47 Chilli bok 297869 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

159 Krůtí  prsa speciál 292700 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

58 Bůčkový závin speciál 291353 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

uzený

107 Rychtářova pochoutka 293425 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

308            - krájená 80g 8594024653080 uzený VOB 21 dnů/ 24 hod. od 1 do 5°C

25 Pečínkový závin 290365 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

312            - krájený 80g 8594024653127 tepelně oprac. - uzený VOB 21 dnů/ 24 hod. od 1 do 5°C

89 Grilovaná kýta 295313 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

318 - krájená 100g 8594024653189 pečený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

4 Pečený bochník 292304 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

 pečený 6.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

vepřové maso ( min. 70 % ), pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,stabilizátor E 250, E 450, E451; 
zahušťovadlo E 407, E 412; přírodní aroma, glukózový sirup, antioxidant E 301, aroma, extrakty koření. Minimální obsah 
čisté svalové bílkoviny 10%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 380 kJ/91 kcal; Tuky: 3g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 0,6g; Sacharidy: 2g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 13,5g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min.70%),pitná voda,vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor E250,E450,E451;zahušťovadlo 
E407,E412; přírodní aroma, glukózový sirup,antioxidant E 301, aroma, extrakty koření. Minimální obsah čisté svalové 
bílkoviny 10%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 425 kJ/101 kcal; Tuky: 4,6g; z toho nasycené 
mastné kyseliny: 1,8g; Sacharidy: 1g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min.49%),pitná voda,vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor E250,E451;  zahušťovadlo 
E407a,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,živočišná bílkovina,antioxidant E316,dextróza,aroma, sušená cibule. Výživové 
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1030 kJ/245 kcal; Tuky: 21g; z toho nasycené mastné kyseliny: 8g; 
Sacharidy: 6g; z toho cukry: <1g; Bílkoviny: 9g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso ( min. 53 % ), pitná voda, vepřové kůže, sýr (6 %)  (alergen - pasterované mléko, jedlá sůl, sýrařské 
kultury ), bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; zahušťovadlo E407a,  látka zvýrazňující chuť a vůni 
E621, vepřová bílkovina, antioxidant E316, dextróza, aroma, sušená cibule. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1050 kJ/250 kcal; Tuky: 23g; z toho nasycené mastné kyseliny: 9g; Sacharidy: <0,3g; z toho cukry: 
0,1g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 2,2g. 

vepřové maso (min.49%),pitná voda,vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor E250,E451; paprikové floky 
3%, zahušťovadlo E407a,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, živočišná bílkovina,antioxidant E316,dextróza,aroma, 
sušená cibule. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1030 kJ/245 kcal; Tuky: 21g; z toho nasycené 
mastné kyseliny: 8g; Sacharidy: 6g; z toho cukry: <1g; Bílkoviny: 9g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso (min. 85 %), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E451; dextróza, cukr, maltodextrin, antioxidant E 316, 
aroma), chilli koření 0,5%. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1203 kJ/291 kcal; Tuky: 26g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 11g; Sacharidy:< 0,3g; z toho cukry: <0,1g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2g. 

krůtí maso ( min. 70 % ), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452;  zahušťovadla:E407a, E407; 
maltodextrin, kukuřičný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621; antioxidant E316, aroma. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 355 kJ/85 kcal; Tuky: 2g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,5g; Sacharidy: 3g; z toho 
cukry: <0,5g; Bílkoviny: 14,5g; Sůl: 2,4g. 

vepřové maso ( min. 70 % ), pitná voda,vepřové kůže, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátor E 250, E450, E451; 
dextróza, cukr, maltodextrin, antioxidant E301, E 316;  aroma, zahušťovadlo E 407, E412; přírodní aroma, glukózový 
sirup, extrakty koření. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 680 kJ/163 kcal; Tuky: 13g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 5g; Sacharidy: 1,5g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 14g; Sůl: 2,1g. 

vepřové maso (min. 77 % ), pitná voda, bramborový škrob,  jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452 ; 
zahušťovadla: E407a, E407, maltodextrin,  látka zvýrazňující chuť a vůni: E621; antioxidant E 316, aroma, paprikové 
floky, koření a extrakty koření,cukr,glukózový sirup,dextróza,česnek. Výživové údaje na 100g výrobku. Energetická 
hodnota 1011 kJ/244 kcal, Tuky 20 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,2 g, Sacharidy 3,9 g, z toho cukry 0,6 g, 
Bílkoviny 12,6 g, Sůl 2,3 g. 

vepřové maso ( min.75 %), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452; zahušťovadla:E407a,  E407; 
maltodextrin, kukuřičný  škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621;  antioxidant E 316, aroma. Výživové údaje na 100g 
výrobku: Energetická hodnota: 390 kJ/93 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,2g; Sacharidy: <0,1g; z toho 
cukry: <0,1g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso (min.80%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,E451;dextróza, cukr, maltodextrin,antioxidant 
E316,aroma,na povrchu-glukózový sirup,barvivo E150d,bylinný extrakt,pitná voda. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 500 kJ/120 kcal; Tuky: 5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 1g; z toho cukry:< 0,5g; 
Bílkoviny: 17g; Sůl: 2,5g. 

vepřové maso (min. 85 % ), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E250, E450, E451, E452; zahušťovadlo E407a, 
E407,maltodextrin, kukuřičný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621;antioxidant E 316, aroma, na povrchu: kmín, 
glukózový  sirup, barvivo E150d, bylinný extrakt, pitná voda. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 395 
kJ/94 kcal; Tuky: 2,8g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,9g; Sacharidy: 1,2g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 16,6g; 
Sůl: 2,5g. 



číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR zboží balení po otevření při teplotě

23 Pečená krůtí prsa 291888 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně opracovaný

pečený

51 Farmářská paštika 300g 8594024650515 masný výrobek sklenice 1 rok / 48 hod. od 0 do 25°C

- konzerva

12 Hrubozrnná paštika 300g 8594024650126 masný výrobek sklenice 1 rok / 48 hod. od 0 do 25°C

- konzerva

69 Vepřové maso ve vlastní šťávě 8594024650690 masný výrobek sklenice 1 rok / 48 hod. od 0 do 25°C

300g - konzerva

183 Farmářské klobásky ve skle 8594024651833 masný výrobek sklenice 1 rok / 48 hod. od 0 do 25°C

430g - konzerva

193 Valašský pršut 297791 masný výrobek VB 40 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

314 - krájený 80g 8594024653141 fermentovaný VOB 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C

367 - krájený 0,5kg 295145 VOB 21 dnů / 48 hod. od 1 do 5°C 7.

Výrobky od Slaniny  
číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. zboží balení po otevření při teplotě

800 Gothaj od Slaniny 295654 masný výrobek technol.obal 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

801                                  -krájený 90g  8594024650010 tepelně opracovaný VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

370 Gothaj GASTRO - kráj. 500g 8594024653707 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

802 Prostě slanina 297542 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

803                                   -krájená 90g 8594024650034 tepelně oprac. - uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

371 Prostě sl. GASTRO - kráj. 500g 8594024653714 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

804 Špekáček od Slaniny 680g 8594024650041 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený

805 Nejlepší šunka-nejv.jak. 293342 masný výrobek VB 21 dnů / 5 dnů od 1 do 5°C

806                                   - krájená 90g 8594024650065 tepelně oprac. - uzený VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

368 Nejlepší š. GASTRO - kráj. 500g 8594024653684 VOB 21 dnů / 24 hod. od 1 do 5°C

807 Slanipárky 210g 8594024650072 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. od 1 do 5°C

tepelně oprac. - uzený 8.

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.

krůtí maso (min.75%),pitná voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,E450,E451,E452;zahušťovadlo E407a,E407, maltodextrin, 
kukuřičný škrob,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant E316,aroma, na povrchu - paprikové floky. Výživové 
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 406 kJ/96 kcal; Tuky: 1,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,4g; 
Sacharidy: 4g; z toho cukry:< 1g; Bílkoviny: 16g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min.35%),syrové sádlo,vepřová játra (min. 19%),pitná voda,jedlá sůl ,jodičnan draselný,mléčná bílkovina 
(alergen),koření,glukózový sirup,aroma cibule. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1568 kJ/380 kcal; 
Tuky: 36,4g; z toho nasycené mastné kyseliny: 13,8g; Sacharidy: 2,1g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 10,9g; Sůl: 1,7g. 

vepřové maso (min.40%),vepřová játra (min. 30%),pitná voda,syrové sádlo,vepřové kůže,jedlá sůl,stabilizátor E250; 
mléčná bílkovina (alergen),bramborový škrob,sušená zelenina - (mrkev,celer,cibule),glukózový 
sirup,dextróza,aroma,cibule,sušený česnek,kvasničný extrakt,byliny,koření.  Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 1448 kJ/351 kcal; Tuky: 33g; z toho nasycené mastné kyseliny: 13g; Sacharidy: 1,7g; z toho cukry:< 
0,5g; Bílkoviny: 11g; Sůl: 1,7g. 

vepřové maso (min. 70%), vepřové kůže (min. 7%), voda, jedlá sůl, koření-pečená cibule,aroma,glukózový 
sirup,kvasničný extrakt,extrakt koření,kmín drcený,pepř černý. Pevný podíl min. 77% před tepelným opracováním. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 599 kJ/143 kcal; Tuky: 7,7g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
3,1g; Sacharidy: 0,1g; z toho cukry:<0,1g; Bílkoviny: 18,3g; Sůl: 1,8g. 

klobásy 260g: ((vepřové maso (min. 85%), voda,jedlá sůl,stabilizátor E250,přírodní koření,přírodní aroma)), 3% Lák 
170g: (voda,jedlá sůl,stabilizátor E250). Hodnoty uvedeny před tepelným opracováním. Hmotnost pevného podílu: 260g. 
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 964 kJ/230 kcal; Tuky: 16,9g; z toho nasycené mastné kyseliny: 
6,7g; Sacharidy: 0,3g; z toho cukry:<0,5g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 1,9g. 

vepřový bok (min. 95 %), jedlá sůl, stabilizátor E250,glukóza, antioxidant E 301, extrakt z koření. Výživové údaje na 
100g výrobku: Energetická hodnota: 1270 kJ/305 kcal; Tuky: 25g; z toho nasycené mastné kyseliny: 9,5g; Sacharidy: 
2,6g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 17g; Sůl: 4g. 

hovězí a vepřové maso 80%,syrové sádlo,voda,jedlá sůl,stabilizátor dusitan sodný,živočišná bílkovina,rostlinný 
extrakt,cukr (dextróza),antioxidant askorbát sodný,koření,česnek. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 
1270 kJ/307 kcal; Tuky: 28g; z toho nasycené mastné kyseliny: 9,7g; Sacharidy: <0,5g; z toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 
14,2g; Sůl: 2g. 

vepřové maso (min. 85%), voda, jedlá sůl, stabilizátor dusitan sodný; extrakty koření,kouřové aroma. Výživové údaje na 
100g výrobku: Energetická hodnota: 1383 kJ/334 kcal; Tuky: 30g; z toho nasycené mastné kyseliny: 12g; Sacharidy: < 
0,5g; z toho cukry:1g; Bílkoviny: 15,2g; Sůl: 1,6g. 

hovězí a vepřové maso 80%, vepřové sádlo,voda,jedlá sůl,přírodní aroma-obsahuje celer,živočišná 
bílkovina,cukr(dextróza),koření,sušená cibule,extrakty koření. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 
1437 kJ/348 kcal; Tuky: 33,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 12,1g; Sacharidy: :< 0,5g; z toho cukry:< 0,5g; 
Bílkoviny: 11,3g; Sůl: 1,9g. 

vepřové maso (min. 90%), voda,povrch – syrové sádlo,jedlá sůl,stabilizátory: dusitan sodný,difosforečnany;cukr 
(dextróza),antioxidant askorbát sodný;koření,aroma. Minimální obsah čisté svalové bílkoviny 16%. Výživové údaje na 
100g výrobku: Energetická hodnota: 550 kJ/131 kcal; Tuky: 5,5g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2g; Sacharidy: 0,9g; z 
toho cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 18g; Sůl: 1,9g. 

vepřové maso (min. 85%),voda,jedlá sůl,stabilizátor dusitan sodný;směs koření,aroma. Výživové údaje na 100g výrobku: 
Energetická hodnota: 964 kJ/230 kcal; Tuky: 16,9g; z toho nasycené mastné kyseliny: 6,7g; Sacharidy: 0,3g; z toho 
cukry:< 0,5g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 1,9g. 



 
číslo EAN skupina způsob trvanlivost / skladujte složení

výrob. zboží balení po otevření při teplotě

92 Vysočina 290278 masný výr. trvanlivý VB 21 dnů / 72 hod. do +20°C

PEJSKAR & spol., s r.o. tepelně opracovaný

2112 Herkules 290817 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. do +20°C

PEJSKAR & spol., s r.o. trvanlivý fermentovaný

2064 Klobása Gyulai 295145 masný výrobek VOB 21 dnů / 72 hod. do +20°C

Gyulai Húskombinát Zrt. trvanlivý fermentovaný

2064 Klobása Čabajská 295145 masný výrobek VOB 90 dnů / 21 hod. do +20°C

Kaiser Food Kft. trvanlivý fermentovaný

2022 Polický Uherák 295145 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. do +20°C

PEJSKAR & spol., s r.o. trvanlivý fermentovaný

2023 Salám Parmeo 295145 masný výrobek VB 21 dnů / 72 hod. do +20°C

PEJSKAR & spol., s r.o. trvanlivý fermentovaný

96 Filákův hranatý salám 294246 masný výrobek VB 28 dnů / 72 hod. od1 do 5°C

Masoprodej s r.o. tepelně opracovaný 9.

   Reexpedované zboží

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl, koření, konzervant E250, stabilizátor E450, kypřící 
látka E575,antioxidanty E300,E326,dextróza,škrob, česnek, barvivo E120,zahušťovadlo E415, emulgátor E471. Na 100g 
výrobku bylo použito 111g masa. Nejedlé střevo. Průměrné výživové hodnoty ve 100g výrobku:  Energetická hodnota: 
1733 kJ/419 kcal; Tuky: 37g; z toho nasycené mastné kyseliny: 13g; Sacharidy: 2,2g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 19g; 
Sůl: 2,5g. 
Na 100g výrobku bylo použito 86g vepřového masa, 28g vepřového sádla, 24g hovězího masa, jedlá sůl, dextróza,cukr,, 
konzervant E250, antioxidant E300, škrob (nativní),koření,sušená zelenina (česnek), extrakty koření, barvivo 
E120,startovací kultura, česneková pasta. Průměrné výživové hodnoty ve 100g výrobku:  Energetická hodnota: 1820 
kJ/440 kcal; Tuky: 40g; z toho nasycené mastné kyseliny: 20g; Sacharidy: 1,9g; z toho cukry: 0g; Bílkoviny: 19g; Sůl: 
3,3g. 

vepřové maso (81,81%), slanina (14,23%), jedlá sůl (2,31 %), paprika, koření, antioxidant : E300,E330; sacharóza, 
konzervační látka E250.

 Vepřové maso, dusitanová solící směs (jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), směs koření (koření a extrakty z koření, 
jedlá sůl), vepřová bílkovina, antioxidant: extrakt z rozmarýnu, jedlé vepřové střívko. Na 100g hotového výrobku bylo 
použito 150g masa. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 2110 kJ/510 kcal; Tuky: 47g; z toho nasycené 
mastné kyseliny: 19,3g; Sacharidy:< 0,5g; z toho cukry: <0,5g; Bílkoviny: 21,5g; Sůl: 3,8g. 

Na 100g výrobku bylo použito 98g vepřového masa, 31g vepřového sádla, 10g živočišné bílkoviny, jedlá sůl, aroma, 
konzervant E250, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,koření,glukózový sirup, dextróza, antioxidanty E331, E301,E300; 
extrakty koření,startovací kultura, emulgátor E471, stabilizátor E450, barvivo E120. Průměrné výživové hodnoty ve 100g 
výrobku:  Energetická hodnota: 1993 kJ/482 kcal; Tuky: 44g; z toho nasycené mastné kyseliny: 19g; Sacharidy: 1,3g; z 
toho cukry: 0g; Bílkoviny: 20g; Sůl: 3,5g. 

Na 100g výrobku bylo použito 55g vepřového masa, 45g vepřového sádla, 30g hovězího masa, jedlá sůl,směs koření, 1% 
sýru Parmezán,startovací kultura,dextróza,aroma,červená řepa,rostlinná vláknina,konzervant E250, antioxidant 
E316,barvivo E120,látka zvýrazňující chuť a vůni E635,povrchově ošetřeno konzervantem E235. Průměrné výživové 
hodnoty ve 100g výrobku:  Energetická hodnota: 2125 kJ/514 kcal; Tuky: 48g; z toho nasycené mastné kyseliny: 18g; 
Sacharidy: 1,3g; z toho cukry: 0g; Bílkoviny: 19g; Sůl: 2,8g. 

Vepřové maso, hovězí maso,syrové sádlo,pitná voda,jedlá sůl,hořčice,extrakty 
koření,cukry,stabilizátor:E450,E451,E452,antioxidant: E300,E330,E315,konzervant:E250,E262. Plněno do nejedléjo 
obalu. Obsah masa: 73%. Max. obsah soli: 3,3%. Max. obsah tuku: 40%. Výživové údaje na 100g : energetická hodnota: 
1789 kJ/427 kcal; bílkoviny: 19g; sacharidy: 0,1g ( z toho cukry :0,1g); tuky: 40g (z toho nasycené mastné kyseliny: 10g); 
sůl: 3,3g.
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Výpis výrobků s alergeny
Výrobce:
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Náměstí Míru 97
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

01.01.2019
č.výr. název obsažené alergeny

3,97 Mandlová játrovka mandle 

104,98 Váhalova paštika 300g, 1kg celer, mléčná bílkovina

110,95 Velikonoční paštika 300g,1kg celer, mléčná bílkovina,vejce

155 Dršťková polévka 500g hrubá mouka ( lepek )

157 Gulášová polévka 500g hladká mouka ( lepek )

158 Zabijačková polévka 500g ječmenné kroupy ( lepek )

172,152 Jelítka, Jelitový prejt 450g ječmenné kroupy ( lepek )

133 Jitrničky strouhanka ( pšeničná mouka=lepek )

90,3090 Párky se sýrem, 300g sýr, mléko

33 Babiččina sekaná strouhanka ( pšeničná mouka=lepek )

153 Sendvičový nářez se sýrem sýr, mléko

20 Triangl se sýrem sýr, mléko

51 Farmářská paštika 300g mléčná bílkovina

12 Hrubozrnná paštika 300g mléčná bílkovina, celer

2023 Salám Parmeo sýr

804 Špekáček od Slaniny 680g celer

96 Filákův hranatý salám hořčice

Výrobci reexpedovaného zboží: Pejskar & spol., spol. s r.o., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1;
GYULAHÚS Kft., Munkásy Mihály út., 5700 Gyula, Maďarsko;
Surjány-Hús Kft., Gubacsi út. 22, 1097 Budapest, Maďarsko
Kaiser Food Kft., Vágóhíd út 60, 5000 Szolnok, Maďarsko
Pick Szeged Zrt. H-6725 Szeged. Szabadkai út. 18. Maďarsko
CASADEMONT 1956 MEAT S.L. Grupo Costa) Španělsko
Masoprodej s.r.o., Horní Náměstí 12/19, Olomouc

VOB - výrobky balené v ochranné atmosféře (balící plyny:E290,E241);  VB - výrobky balené ve vakuu; technologický obal - výrobek je plněný do střev, varných sáčků apod.
U výrobků, kde není etiketa, je datum výroby uveden na klipse.

 !!!  TRVANLIVOST      Základní doba použitelnosti výrobku je uvedena u každého výrobku v těchto tabulkách a v ceníku. 
Pokud dojde k otevření obalu, jak VOB,VB, tak i technologického obalu ( při rozbalení, rozkrojení,porušení při manipulaci ) = mění se doba použitelnosti u všech výrobků
na dobu uvedenou v ceníku, taktéž u každého výrobku.
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