
Atlas výrobků 

 

MASNÉ VÝROBKY 

 

KA 2210/up_4_14 



Bohemia šunka - výběrová  

Složení: 

• vepřová kýta (min. 75  
%), voda, jedlá sůl (max. 3 %), 
stabilizátory (trifosforečnany a 
guma euchema), antioxidant 
(erythorban sodný), cukr, 
extrakty koření, konzervant 
(dusitan sodný), 

• tuk max. 8 %, čistá svalová 
bílkovina min. 13 %. 

 

 



Česká šunka - standardní 

Složení: 

• vepřová kýta (min. 60  
%), voda, jedlá sůl (max. 3 %), 
bramborový škrob, 
modifikovaný škrob, 
zahušťovadla (guma euchema 
a xanthan), stabilizátory 
(difosforečnany a 
trifosforečnany), antioxidant 
(askorban sodný), cukr, 
konzervant (dusitan sodný), 

• tuk max. 15 %, čistá svalová 
bílkovina min. 10 %. 



Salám šunkový 

Složení: 

• vepřové a hovězí maso 55 %, 
pitná voda, vepřové kůže, jedlá 
sůl, bramborový škrob, 
modifikovaný škrob, 
stabilizátory E 250, E 450, E 
451, antioxidanty E 301, E 
316, E 330, zahušťovadlo E 
407, látky zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, E 635, barvivo E 
120, emulgátor E 471, 
regulátor kyselosti E 500, 
kultura mléčného kvašení, 
česnek, cukry, koření, aroma, 

• tuk max. 20 %, sůl max. 3 %. 

 

 



Kuřecí šunka z prsních řízků - 

standardní 
Složení: 

• kuřecí maso 65 %, voda, 

bramborový škrob, jedlá sůl, 

stabilizátor E 451, želírující 

látka E407a, látka zvýrazňující 

chuť a vůni E 621, antioxidant 

E 316, hroznový cukr, aroma, 

konzervant E 250, 

• tuk max. 3 %. 



Debrecínská pečeně 

Složení: 

• vepřové  maso 75 %, voda, 
solící směs (jedlá sůl, 
konzervant E 250), přísada 
(stabilizátor E 451, dextróza, 
zahušťovadlo E 407, E 415, 
modifikovaný kukuřičný a 
bramborový škrob E 1422, 
látka zvýrazňující chuť E 621, 
antioxidant E 301, aroma), 
paprika, 

• sůl max. 3,2 %. 



Královská slanina 

Složení: 

• vepřový bok 95 %, pitná voda, 
jedlá sůl (konzervant E 250), 
zahušťovadla E 1420, E 407a, 
xanthan, stabilizátory E 451, E 
450, cukr, antioxidant E 316, 

• sůl max. 3,2 %. 



Mortadela Rustica (s pistáciemi) 

Složení: 

• vepřové  maso 82 %, sůl, cukr 

(sacharóza), dextróza, přírodní 

aroma, koření, antioxidant E 

301, konzervant E 250, 

• tuk max. 32 %, sůl max. 2,5 %. 



Lovecký salám  

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 
hovězí maso, jedlá sůl, 
konzervant E 250, směs koření 
(koření, dextróza, červená 
řepa, antioxidant E 316, 
barvivo E 120), startovací 
kultura mikroorganismů, 

• tuk max. 50 %, čistá svalová 
bílkovina min. 15 %.  



Polický uherák 

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 

jedlá sůl, koření a extrakty 

koření, startovací kultura, 

dextróza, glukózový sirup, 

konzervant (E 250), stabilizátor 

(E 450), antioxidanty (E 300, E 

301, E 331), emulgátor (E 

471), barvivo (E 120), látka 

zvýrazňující chuť a vůni (E 

621), 

• tuk max. 50 %.  



Paprikáš 

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 

hovězí maso, jedlá sůl, 

konzervant E 250, směs koření 

(paprika, dextróza, antioxidant 

E 316, koření), startovací 

kultura mikroorganismů, 

• tuk max. 50 %, sůl max. 4,5 %, 

čistá svalová bílkovina min. 14 

%. 



Poličan 

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 
hovězí maso, jedlá sůl, 
konzervant E 250, směs koření 
(dextróza, maltodextrin, koření, 
barvivo E 162, E 120, 
antioxidant E 316), startovací 
kultura mikroorganismů, 

• tuk max. 50 %, sůl max. 4,5 %, 
čistá svalová bílkovina min. 16 
%. 



Frankfurtské párky 

Složení: 

• vepřové  maso 68 %, pitná 
voda, hovězí maso 5 %, 
vepřové kůže, bramborový 
škrob, jedlá sůl s jodem, 
stabilizátory E 450, E 451, 
dextróza, látka zvýrazňující 
chuť a vůni E 621, směs koření 
a extraktů koření, antioxidanty 
E 300, E 301, zahušťovadlo E 
412, regulátor kyselosti E 500, 
konzervant E 250, 

• tuk max. 35 %, sůl max. 2,8 %. 



Jemné párky premium 

Složení: 

• vepřové  maso 50 %, voda, 
vepřové kůže, bramborový 
škrob, jedlá sůl s jódem, 
česnek, aroma, extrakty 
koření, konzervant E 250, 
stabilizátory E 450, E 451, E 
452, E 500, zahušťovadla E 
407a, E 412, antioxidant E 
316, látky zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, E 635, barviva E 
120, E 160c, kouřové aroma, 

• tuk max. 35 %, sůl max. 2,5 %. 



Vídeňské párky 

Složení: 

• vepřové  maso 65 %, pitná 
voda, vepřové kůže, 
bramborový škrob, jedlá sůl s 
jódem, rostlinná vláknina, 
stabilizátory E 450, E 451, 
dextróza, směs přírodního 
koření, antioxidanty E 300, E 
301, E 296, extrakty koření, 
aroma, konzervant E 250, 

• tuk max. 30 %, sůl max. 2.8 %. 



Debrecínské párky 

Složení: 

• vepřové  maso 60 %, voda, 
vepřové kůže, bramborový 
škrob, jedlá  sůl s jódem, 
aroma, koření, extrakty koření, 
dextróza, glukózový sirup, 
kvasničný extrakt, konzervant 
E 250, stabilizátory E 450, E 
451, E 500, zahušťovadlo E 
412, látky zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, E 635, antioxidant 
E 316, sušená zelenina 
(česnek), barvivo E 120, 
kouřové aroma, 

• tuk max. 40 %, sůl max. 2,5 %. 



Párek Gurmán 

Složení: 

• vepřové  maso (min. 70 % 
hmotnosti), vepřové kůže, jedlá 
sůl s jódem, koření, 
stabilizátory E 450, E 451, E 
452, antioxidant E 316, 
dextróza, látka zvýrazňující 
chuť a vůni E 621, konzervant 
E 250, 

• tuk max. 38 %, sůl max. 3,1 %. 



Budapešťská klobása 

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 

vepřová bílkovina, jedlá sůl s 

jódem, sušená zelenina 

(česnek), koření, extrakty 

koření, startovací kultura 

mikroorganismů, dextróza, 

konzervant E 250, látky 

zvýrazňující chuť a vůni E 621, 

E 635, antioxidant E 316, 

kouřové aroma, 

• tuk max. 50 %, sůl max. 4,2 %. 



Příbramské cigáro 

Složení: 

• vepřové  maso 48 %, vepřové 

sádlo 34 %, hovězí maso 14 

%, dusitanová solící směs 

obohacená jódem (jedlá sůl + 

konzervant E 250), koření 

(paprika pálivá), látka 

zvýrazňující chuť a vůni E 621, 

barvivo  (paprikový extrakt E 

160c), cukr, pepř černý, 

antioxidant E 301, startovací 

kultury, 

• tuk max. 50 %, sůl max. 4 %. 



Maďarská klobása 

Složení: 

• vepřové  a hovězí maso (min. 
95 %), vepřové sádlo, jedlá sůl 
s jódem, koření a extrakty 
koření, sacharidy, stabilizátor 
E 450, regulátor kyselosti E 
575, antioxidant E 301, barviva 
E 150c, E 162, E 120, 
startovací kultura, konzervant 
E 250, 

• tuk max. 55 %, sůl max. 4,7 %. 



Pick Snack klobásky 

Složení: 

• vepřové  maso, vepřové sádlo, 

sůl, pálivá paprika (1,2 %), 

koření, extrakt z koření, 

dextróza,  konzervant E 250, 

startovací kultura, kouř, 

• tuk max. 49,5 %, sůl max. 4,3 

%. 



Bruselská paštika s brusinkami 

Složení: 

• vepřová játra (35 %), kuřecí 
tuk, kuřecí maso (6 %), voda, 
rostlinné oleje a tuky, sušené 
brusinky (5 %), jedlá sůl, 
rýžová mouka, cukr, emulgátor 
E 471, E 472c, zahušťovadlo E 
407a, směs koření, sušená 
cibule, stabilizátor E 450, E 
451, sušená rajčata, dextróza, 
látka zvýrazňující chuť a vůni E 
621, antioxidanty E 300, E 
325, E 330, konzervanty E 
250, E 262, barvivo E 120, E 
160b, 

• tuk max. 28 %. 



Paštika s kachními játry a 

pomerančem 
Složení: 

• vepřová játra (33 %), kuřecí 
tuk, kuřecí maso (9 %), kachní 
játra (8 %), voda, vepřové 
sádlo, rostlinné oleje a tuky, 
pomerančová pasta (1,6 %), 
jedlá sůl, rýžová mouka, 
emulgátor E 471, E 472c, 
zahušťovadlo E 407a, směs 
koření, sušená cibule, 
stabilizátor E 452, sušená 
rajčata, aroma, dextróza, látka 
zvýrazňující chuť E 621, 
antioxidanty E 300, E 330, 
konzervanty E 250, E 262, 
barvivo E 120, 

• tuk max. 33 %. 



Ardenská paštika se zeleným 

pepřem 
Složení: 

• vepřová játra (42 %), vepřové 
sádlo, kuřecí tuk, kuřecí maso 
(5 %), voda, zelený pepř (1,7 
%), rýžová mouka, jedlá sůl, 
emulgátor E 472c, sušená 
cibule, stabilizátor E 450, E 
451, směs koření, rajčatový 
protlak, dextróza, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E 621, 
antioxidanty E 300, E 325, E 
330, konzervanty E 250, E 
262,  

• tuk max. 35 %. 

 



Paštika s pečeným masem 

Složení: 

• vepřová játra (41 %), vepřové 
sádlo, kuřecí kůže, pečené 
vepřové maso (4 %), vývar, 
jedlá sůl, smažená cibule 
aroma, glukózový sirup, 
sušená zelenina, dextróza, 
bramborový škrob, regulátor 
kyselosti E 575, koření a 
extrakty koření, emulgátor E 
472c, zahušťovadlo E 
407a,stabilizátory E 450, E 
451, antioxidanty E 300, E 
316, E 325, E 330, 
konzervanty E 250, E 262, 
barvivo E 120, 

• tuk max. 35 %. 

 


