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Král sýrů - Hermelín 

Složení: 

• mléko, cibule 1,4 %, 

pažitka 0,4 %, čistá 

mlékařská kultura, 

Penicillium candidum, 

• sušina 48 %, tuk v sušině 

26,4 %. 



Měkký zrající sýr s bílou plísní na 

povrchu – Camembert 

Složení: 

• pasterované mléko, jedlá 

sůl, mléčné kultury, 

ušlechtilá plíseň 

Penicillium candidum, 

• sušina 50 %, tuk v sušině 

60 %.  

 



Zrající sýr s bílou plísní na povrchu 

- Camembert 

Složení: 

• pasterované mléko, jedlá 

sůl, mlékařské kultury, 

mikrobiální syřidlo, 

ušlechtilá plíseň 

Penicillium candidum, 

• sušina 46 %, tuk v sušině 

52 %.  

 

 



Přírodní sýr – Krolewski light 

Složení: 

• mléko, jedlá sůl, sýrařské 

kultury,syřidlo, barvivo E 

160b, 

• sušina min. 54 %, tuk v 

sušině min. 17 %.  

 

 



Polotvrdý sýr – Eidam (30 %) 

Složení: 

• mléko, jedlá sůl, sýrařské 

kultury, syřidlo, barvivo 

annato. chlorid vápenatý, 

• sušina min. 49 %, tuk v 

sušině min. 30 %. 

 

 



Sýr s ušlechtilou plísní uvnitř hmoty 

- Niva 

Složení: 

• mléko, čistá mlékárenská 

kultura, jedlá sůl (nejvýše 

6 %), ušlechtilá plíseň 

Penicillium roqueforti, 

• tuk v sušině min. 50 %. 



Mozzarella uzená (18 %) 

Složení: 

• mléko, živé mléčné 

kultury, přírodní syřidlo, 

jedlá sůl, 

• sušina min. 49 %, tuk v 

sušině min. 18 %. 



Uzený polotvrdý sýr – Radamer (45 

%) 

Složení: 

• kravské pasterované 

mléko, jedlá sůl, rennet – 

sýrové bakteriální kultury, 

annato – přírodní barvivo 

E160b, 

• sušina min. 57 %, tuk v 

sušině min. 45 %. 



Tavený sýr - Apetito 

Složení: 

• sýry, obnovené 
odstředěné mléko, voda, 
máslo, smetana (7 %), 
mléčné bílkoviny, tavicí 
soli (E 331,E 450, E 452, 
E 339), stabilizátory 
(karagenan, modifikovaný 
kukuřičný škrob), jedlá 
sůl, regulátor kyselosti 
kyselina citronová, 
smetanové aroma, 

• sušina 33,5 %, tuk v 
sušině 49 %. 

 



Tavený sýr smetanový - Delicato 

Složení: 

• pitná voda, přírodní sýry, 
máslo, sušená syrovátka, 
sušené mléko, tavicí soli: 
polyfosforečnan sodný, 
difosforečnan sodný, 
fosforečnan sodný, 
stabilizátor: modifikovaný 
kukuřičný škrob, 
karagenan, 

• sušina min. 38 %, tuk v 
sušině min. 50 %. 

 



Jemný tavený výrobek - Javor 

Složení: 

• obnovené odtučněné 
mléko, rostlinný tuk (14,5 
%), sýry, sušené mléko, 
modifikovaný kukuřičný 
škrob, tavící soli (E452, 
E450), mléčné minerály, 
jedlá sůl, regulátor 
kyselosti kyselina 
citrónová, stabilizátor 
karagenan, 

• sušina min. 38 %, tuk v 
sušině min. 48 %. 



Tavený mléčný výrobek – Veselá 

Kráva 

Složení: 

• obnovené odtučněné 

mléko, sýry, máslo, tavící 

soli: E452, E341, E450, 

E330, mléčné bílkoviny, 

jedlá sůl, 

• sušina 40 %, tuk v sušině 

45 %. 

 



Měkký nezrající sýr v nálevu - 

Mozzarella (45 % tuku) 

Složení: 

• plnotučné pasterované 

mléko, jedlá sůl (0,45 %), 

syřidlo, regulátor 

kyselosti: kyselina 

citronová, 

• sušina 38,5 %, tuk v 

sušině 45 %. 

 



Tvarohový sýr s ředkvičkami a 

pažitkou - Gervais 
Složení: 

• tvaroh (69 %), pitná voda, 
ředkvička (1,8 %), pažitka 
(1,1 %), jedlá sůl, 
zahušťovadla: (pektin, 
karobová guma), laktóza, 
aroma, cibule, regulátor 
kyselosti: kyselina 
mléčná, stabilizátor: 
(karagenan), 

• sušina 26,5 %, tuk v 
sušině 59 %. 

 



Měkký polotučný nezrající sýr ve 

smetaně - Cottage 

Složení: 

• mléko, smetana, jedlá 

sůl, mlékařská kultura, 

• sušina min. 20 %, tuk v 

sušině min. 5 %. 



Čerstvý sýr - Cottage 

Složení: 

• mléko, smetana, jedlá 

sůl, mléčné kultury, 

• tuk v sušině 4 %. 

 

 



Nezrající přírodní sýr - Ricotta 

Složení: 

• syrovátka, smetana, jedlá 

sůl, kyselina mléčná, 

• tuk v sušině 30 %. 

 

 


