
Výrobna: Frencl s.r.o.

Ráby 156

Staré Hradiště 533 52

Zhotovila: Vaľková Pavlína

vedoucí provozu

E-mail: vyrobafrencl@seznam.cz

V Rábech dne 05.11.2014

Skladujte při teplotě od 2°do 5°C.

Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Určeno k přímé spotřebě.

Bramborový salát

Složení: brambory vařené 62% (konzervant E223 ),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.zelenina (st.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

st.mrkev (sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, ocet, výtažky koření),

st.hrách (voda, cukr, sůl, přírodní aroma)),

st.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Pochoutkový salát

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

 výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

šunka standart (vepřové maso 53%, voda, bramborová mouka, sojová bílkovina, vepřová kůže, sůl, glukóza, dextróza, stabilizátory E451, E452, E508,

zahušťovadlo látky E407, E415, látka zvýrazňující chuť E621, cukr, příchutě, hroznový cukr, extrakty z koření a koření, 

antioxidant E316, konzervační látky E250),

st.hrách (voda, cukr, sůl, přírodní aroma),

st.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Pařížský salát

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

steril.okurka (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibula (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

steril.hrách (voda, cukr, sůl, přírodní aroma),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Vlašský salát

Složení: brambory vařené 40% (konzervant E223),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.zelenina (okurka, mrkev, hrách (voda, sůl, konzervant E211, ocet, cukr, výtažky koření, sladidlo sacharin, reg.kys.E330, přír.aroma)),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Camping salát

Složení: výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.cibula (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

steril.okurka (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Nizozemský salát

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

slepičí vajíčko (voda, sůl, reg.kyselosti E260, E270 ),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

eidam (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

steril.paprika (pitná voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

kečup (voda, rajčatový  protlak, cukr, zahušťovadlo modifikované škroby E1422, sůl, kvasný ocet, hořčice,  reg.kyselosti E330,  

konzervant E211, E202, směs koření),
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sůl, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

FIT salát

Složení: kečup (voda, rajčatový  protlak, cukr, zahušťovadlo modifikované škroby E1422, sůl, kvasný ocet, hořčice,  reg.kyselosti E330,  

konzervant E211, E202, směs koření),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

steril.paprika (pitná voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

steril.zelí bílé (antioxidant E224, kyselinu citronovou, vodu, ocet, sůl, cukr (případné náhr. sladidlo sacharin), konzervant E211, výtažky koření),

steril.cibula (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Salát "ala" hermelín

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

sýr s bílou plísná na povrchu 11% (paterované kravské mléko, mléčné kultury Penicillium candidum, sůl, laktosin),

sůl, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Pomazánka ´ala´ krab

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

krabí maso surimi 33% (rybí maso, voda, krabí extrakt, protein ze sojových bobů, škrob,sůl, vaječný bílek, rostlinný tuk,

cukr, rýžové víno, barvivo E120)

jogurt bílý (mléko, mléčná bílkovina, sušené mléko, jogurtová kultura, probiotická kultura ),

kyselé ochucovadlo (regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, stabilizátor E414, E444, sorbit, antioxidant E300, konzervant E202, E211),

sůl, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Mexické fazole salát

Složení: fazole sterilované35% (voda, sůl),

kečup jemný (voda, rajčatový  protlak, cukr, zahušťovadlo modifikované škroby E1422, sůl, kvasný ocet, hořčice,  reg.kyselosti E330,  

konzervant E211, E202, směs koření),

steril.okurka,paprika, cibule (voda, ocet, sůl, konzervant E211,E224,reg.kyselosti E330, sladidlo sacharin, výtažky koření, )

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Rácio salát 

Složení: steril.zelí, kukuřice, paprika, okurka, cibule (voda, ocet, sůl, cukr, konzervant E211, E224, reguátor kyselosti E330, sladidlo sacharin, výtažky koření),

rostlinný olej,

kys.ochucovadlo (regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, stabilizátor E414, E444, sorbit, antioxidant E300, konzervant E202, E211),

cukr, sůl, pepř

Rumcajs salát

Složení: výrobní salát (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzarvantE250),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

feferon.pasta (mletá paprika feferony červené, zelená 81%, ocet, sůl, voda, směs koření, modifikovaný škrob E1422, konzervant E211),

kečup (voda, rajčatový  protlak, cukr, zahušťovadlo modifikované škroby E1422, sůl, kvasný ocet, hořčice,  reg.kyselosti E330,  

konzervant E211, E202, směs koření),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100 (kurkuma)),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Speciál salát

Složení: výrobní salát (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervantE250),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

st.mrkev (sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, ocet, výtažky koření),

steril.hrách (voda, cukr, sůl, přírodní aroma),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

brambory vařené (konzervant E223 ),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100 (kurkuma)),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Ševcovský mls salát

Složení: výrobní salát (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervantE250),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.zelí bílé (antioxidant E224, kyselinu citronovou, vodu, ocet, sůl, cukr (případné náhr. sladidlo sacharin), konzervant E211, výtažky koření),

steril.paprika (pitná voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100 (kurkuma)),



sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Švejk salát 

Složení: výrobní salát (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervantE250),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.paprika (pitná voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

st.mrkev (sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, ocet, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

steril.feferonky (voda, ocet, sůl, cukr, koření),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100 (kurkuma)),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Vajíčkový salát Speciál

Složení: slepičí vajíčko 50% (voda, sůl, reg.kyselosti E260, E270 ),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, výtažky z koření, barvivo E100 (kurkuma)),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Tuňáková pomazánka

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tuňák 30% (tuňák pruhovaný 95%, slunečnicový olej, sůl),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

slepičí vajíčko (voda, sůl, reg.kyselosti E260, E270 ),

kyselé ochucovadlo (regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, stabilizátor E414, E444, sorbit, antioxidant E300, konzervant E202, E211),

sůl, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Vitamínový salát

Složení: steril.zelí bílé (antioxidant E224, kyselinu citronovou, vodu, ocet, sůl, cukr (případné náhr. sladidlo sacharin), konzervant E211, výtažky koření),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

šunka standart (vepřové maso 53%, pitná voda, bramborová mouka, sojová bílkovina, vepřová kůže, jedlá sůl, glukóza, dextróza, stabilizátory E451, E452, E508,

zahušťovadlo látky E407, E415, látka zvýrazňující chuť E621, cukr, příchutě, hroznový cukr, extrakty z koření a koření, 

antioxidant E316, konzervační látky E250),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Feferonový salát

Složení: steril.zelenina (paprika, okurka, cibule, mrkev, feferony 8%, hrách (voda, ocet, sůl, cukr, konzervant E211, E224, regulátor kyselosti E330, 

sladidlo sacharin, výtažky koření, přírodní aroma), 

eidam (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

rostlinný olej,

cukr, sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak),

Rajčatový salát

Složení: čerstvá rajčata 50%

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

sůl, cukr,pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Budapešťská pomazánka

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

výrobní salát (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervantE250),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

paprika sl.mletá, sůl, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Česneková pomazánka

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

eidam (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

česneková pasta 2% (voda, česnek, glukózový sirup),

sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)



Hradecká pomazánka

Složení: tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, 

koření), ocet, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

steril.okurka  (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

sůl, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Pomazánka Niva

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

niva 30% (syrové kravské mléko, jedlá sůl, kultura smetanová, kultura Penicillium rogueforti, syřidlo),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Topinková pomazánka 

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

eidam (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

feferonová pasta (mletá paprika feferony červené, zelená 81%, ocet, sůl, voda, směs koření, modifikovaný škrob E1422, konzervant E211),

sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Pomazánka ´ala´lučina

Složení: žervé natur 40% (smetana 58%, tvaroh tučný 41%, jedlá sůl, mlékařská kultura, stabilizátor pektin),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

šunka standart (vepřové maso 53%, pitná voda, bramborová mouka, sojová bílkovina, vepřová kůže, jedlá sůl, glukóza, dextróza, stabilizátory E451, E452, E508,

zahušťovadlo látky E407, E415, látka zvýrazňující chuť E621, cukr, příchutě, hroznový cukr, extrakty z koření a koření, 

antioxidant E316, konzervační látky E250),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

sůl, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Maďasrká pomazánka

Složení: výrobní salám (kuřecí strojně oddělené maso 66%, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450(iii), E262(i), 

dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, 

jedlá sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

steril.okurky (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření),

steril.cibule (antioxidant E224, regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin,konzervant E211, výtažky koření),

steril.paprika (voda, ocet, sůl, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

steril.feferonky (voda, ocet, sůl, cukr, koření),

sůl, cukr, pepř, worchester (voda, cukr, ocet, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)

Aspiková podkova

Složení: aspik 40% (voda, vepřová želatina, ocet, cukr, sůl)

sterilovaná zelenina (okurka, mrkev, hrách (voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, reg.kyselosti E330,

výtažky koření, přírodní aroma),

šunka standart (vepřové maso 53%, pitná voda, bramborová mouka, sojová bílkovina, vepřová kůže, jedlá sůl, glukóza, dextróza, stabilizátory E451, E452, E508,

zahušťovadlo látky E407, E415, látka zvýrazňující chuť E621, cukr, příchutě, hroznový cukr, extrakty z koření a koření, 

antioxidant E316, konzervační látky E250),

křenová pomazánka (margarín (rostlinné tuky, rostlinné tuky ztučněné, rostlinné oleje, voda, odtředěné mléko, kuchyňská sůl, 

emulgátor (mono-a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), konzervant E202, reg.kyselosti E330,

aroma, barvivo E160a (ii), vitamín A,D),

křen.pasta 35% (ocet, voda, rostlinný olej, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, E412, antioxidant E224),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

sůl, worchester (pitná voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)),

slepičí vajíčko (voda, sůl, reg.kyselosti E260, E270 ),

eidam (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

steril.paprika (voda, ocet, sůl, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211),

Křenová rolka v aspiku

Složení: aspik 44% (voda, vepřová želatina, ocet, cukr, sůl)

šunka standart (vepřové maso 53%, pitná voda, bramborová mouka, sojová bílkovina, vepřová kůže, jedlá sůl, glukóza, dextróza, stabilizátory E451, E452, E508,

zahušťovadlo látky E407, E415, látka zvýrazňující chuť E621, cukr, příchutě, hroznový cukr, extrakty z koření a koření, 

antioxidant E316, konzervační látky E250),

křenová pomazánka 17% (margarín (rostlinné tuky, rostlinné tuky ztučněné, rostlinné oleje, voda, odtředěné mléko, kuchyňská sůl, 

emulgátor (mono-a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), konzervant E202, reg.kyselosti E330,

aroma, barvivo E160a (ii), vitamín A,D),

křen.pasta 35% (ocet, voda, rostlinný olej, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, E412, antioxidant E224),

tvaroh (pasterované odstředěné mléko, bakteriální kultury ),

majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, 

koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412,  

E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin),

sůl, worchester (pitná voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)),



eidam (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo E160a),

vejce vařená loupána (reg.kyselosti E260, E270, E330, E325)

steril.mrkev (sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, ocet, výtažky koření),

sladká kukuřice (voda, sůl, cukr),

hrách (voda, cukr, sůl, přírodní aroma),

steril.paprika (voda, ocet, sůl, sladidlo sukralóza E955, konzervant E211)


