MASO - TŘEBOVLE s.r.o.
Třebovle 15
Kostelec nad Černými Lesy
281 63
IČO: 26762692

INFORMACE K NEBALENÝM A BALENÝM
POTRAVINÁM POŽADOVANÉ
Zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vážení zákazníci, na nebalené zboží zakoupené v naší
prodejně Vám poskytujeme následující záruku pro manipulaci
při teplotě 0 - 3°C:
- krájená uzenina 24 hodin
- nekrájená uzenina 72 hodin
- drůbeží maso 48 hodin
- polotovary 24 hodin
- droby 24 hodin
- hovězí, vepřové, skopové a jehněčí maso 48 hodin
- sýry, saláty, výrobky teplého pultu a další doplňkový
sortiment spotřebujte v den prodeje

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Drobné masné výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Špekáčky
vázané

Jemné párky

Vídeňské párky

Debrecínské
párky

Debrecínská
klobása

Liberecké
párky

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 50%, vepř. sádlo 25%, hovězí
maso 15%, pitná voda, přírodní jedlé střívko,
konzervant E 250, jedlá sůl, Glukózový sirup,
stabilizátor E 451, sušená zelenina (česnek),
antioxidant E 316, látky zvýrazňující chuť a vůni E
621, E 635, extrakt/y koření (pepř, paprikový
extrakt, rozmarýn, muškátový ořech, koriandr,
česnek), barvivo (karmína)

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 80%, pitná voda, jedlé
kolagenní střívko, konzervant E 250, jedlá sůl,
glukóza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina,
koření, extrakty koření, škrob, barviva: E120, E635,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 65%, hovězí maso 25%, pitná
voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá
sůl, stabilizátor E450, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, antioxidant: E301, E330, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, škrob, E170,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 98%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, dextróza,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina,
koření, extrakty koření, E635, kvasnice, barvivo:
E120

3,00%

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 98%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, bílkovina
(hovězí), regulátor kyselosti E 575, dextróza, koření
(paprika sladká, pepř černý, paprika pálivá), cukr,
glukózový sirup, extrakt/y koření (paprikový
extrakt, rozmarýn, chilli, česnek), sušená zelenina
(česnek), kvasničný extrakt, antioxidant E 316, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635,

3,00%

40%

48 hodin při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 65%, hovězí maso 25%, pitná
voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá
sůl, glukóza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, škrob, barviva:
E120, E635,

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Drobné masné výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Papriková
klobása

Šunková
klobása

Paprikové
cigárko

Loupací párky

Šunkové
párečky

Párky se sýrem

SLOŽENÍ VÝROBKU

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí maso bez kosti 60%, ochucená
sekaná 15%: (V. maso60%, hovězí mao 20%pitná
voda15%,STROUHANKA,jedlá sůl s jódem,
přírodní koření). Debrecínský párek 10% (vepř.
maso 98%, pitná voda, konzervant E 250, jedlá sůl,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, E635, kvasnice,
barvivo: E120), Zeleninová směs 10%, Špek 5%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 96 %, přírodní jedlé střívko,
konzervant E 250, jedlá sůl, glukóza, stabilizátor
E451, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635,
antioxidant: E316, modifikovaný škrob: E1422,
zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření,
extrakty koření, škrob, barviva: E120

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 92%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, dextróza,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina,
koření, extrakty koření, E635, kvasnice, barvivo:
E120

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 80%, pitná voda, konzervant E
250, jedlá sůl, glukóza, stabilizátor E451, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant: E316,
modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo: E412,
rostlinná vláknina, koření, extrakty koření, škrob,
barviva: E120, E635,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 98%, přírodní jedlé střívko,
konzervant E 250, jedlá sůl, glukóza, stabilizátor
E451, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,
antioxidant: E316, modifikovaný škrob: E1422,
zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření,
extrakty koření, škrob, barviva: E120, E635,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 80%, sýr 17%, pitná voda,
přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá sůl,
koření, extrakty koření, stabilizátor E450,
antioxidant E300, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, E160c, zahušťovadlo: E407,
E415, modifikovaný škrob: E 1422, vláknina, E631.

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Drobné masné výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Klobása se
sýrem

21 dní
viz etiketa

SLOŽENÍ VÝROBKU

Složení: vepř. maso 80%, sýr 17%, pitná voda,
přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá sůl,
koření, extrakty koření, stabilizátor E451,
antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, vláknina, E631, glukózový
sirup, koření (pepř, koriandr, česnek).

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

3,00%

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Drobné masné výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 85%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, koření, extrakty
koření, stabilizátor E450, antioxidant E300, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120,
E160c, zahušťovadlo: E407, E415, modifikovaný
škrob: E 1422, vláknina, E631.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 85%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, koření, extrakty
koření, sušená zelenina, stabilizátor E450,
antioxidant E300, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, E160c, zahušťovadlo: E407,
E415, modifikovaný škrob: E 1422, vláknina, E631.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 85%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, směs koření
včetně česneku, extrakty koření, stabilizátor E451,
antioxidant E301, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, E170, zahušťovadlo: E407,
E415c, modifikovaný škrob: E 1422, vláknina,
E631.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 55%, hov. maso 12%, pitná
voda, vepř. kůže 12%, přírodní jedlé střívko, koření,
konzervant: E250, jedlá sůl, koření (paprika sladká,
paprika pálivá), stabilizátor E 451, kyselina
(askorbová)

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 65%, hovězí maso 25%, pitná
voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá
sůl, stabilizátor E450, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, antioxidant: E301, E330, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, škrob, E170,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 80%, sýr 17%, pitná voda,
přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá sůl,
stabilizátor E450, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E301, E330, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, škrob, E170.

Ďábelská
klobása

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 90%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, stabilizátor:
E450, E451, E575, dextróza, koření, antioxidant:
E300, barvivo: E120, hemoglobin

3,00%

40%

Chilli párky

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 95%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, stabilizátor:
E450, E451, sladká paprika, chilli, pepř, kmín,
česnek.

3,00%

40%

Moravská
klobása

Převoznická
klobása

Ostravská
klobása

Spišské párky

Lahůdkové eso
párky

Párky s nivou

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu
3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Drobné masné výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Učňovské
párky

Hranická
klobása

Lečo klobása

Kuřecí točený

Tmavý točený

Uhlířský točený

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 65%, hovězí maso 25%, pitná
voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá
sůl, koření, extrakty koření, stabilizátor E450,
antioxidant E300, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, E160c, zahušťovadlo: E407,
E415, modifikovaný škrob: E 1422, vláknina, E631.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 80%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, koření, extrakty
koření, antioxidant E316, barvivo E120,
zahušťovadlo: E407a, modifikovaný škrob: E 1422.

21 dní
viz etiketa

Složení: Vepřové maso 85 %, pitná voda, přírodní
jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, škrob,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, Extrakty
koření, Koření, stabilizátor E451, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, antioxidant
E300, Dextróza,

3,00%

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí kůže: 42%, vepřové maso 38 %,
pitná voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E250,
jedlá sůl, dextróza, glukózový sirup, stabilizátor
E451, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,
antioxidant: E316, modifikovaný škrob: E1422,
zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření,
extrakty koření, škrob, barvivo: E120, E635,

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 75%, pitná voda, vepřové
sádlo 10%, přírodní jedlé střívko, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E450, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, antioxidant: E300, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E407, E415, E575, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, škrob, barvivo:
E120, E160c, E635, hemoglobin, dextróza, E631

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso 85%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E 250, jedlá sůl, směs koření
včetně česneku, extrakty koření, stabilizátor E451,
antioxidant E301, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, barvivo E120, E170, zahušťovadlo: E407,
E415c, modifikovaný škrob: E 1422, vláknina,
E631.

40%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

3,00%

3,00%

3,00%

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Měkké salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Gothajský
salám

Junior

Šunkový
zauzený salám

Šunkový
speciál

Kuřecí šunkový
zauzený salám

Kuřecí šunkový
salám

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1- 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

35%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

25%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 55%, vepřové sádlo 25%, pitná
voda, konzervant E250, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor E 451, látky zvýrazňující chuť a vůni E 621,
E 635, antioxidant E 316, sušená zelenina (česnek),
extrakt/y koření (pepř, paprikový extrakt, muškátový
květ, muškátový ořech, rozmarýn, chilli, česnek), barvivo
(karmína), emulgátor E 433

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 75 %, pitná voda, konzervant E
250, jedlá sůl škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
extrakty koření, koření, stabilizátor E451, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, antioxidant E300,
E316, dextróza, E635, barvivo: E120, rostlinná vláknina

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 86%, pitná voda, konzervant E
250, jedlá sůl stabilizátor: E450, E451, glukóza, koření,
extrakty koření, antioxidant E316, zahušťovadlo: E407a,
modifikovaný škrob: E 1422, dextróza, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 70%, pitná voda, konzervant E
250, jedlá sůl stabilizátor: E450, E451, glukóza, koření,
extrakty koření, antioxidant E316, zahušťovadlo: E407a,
modifikovaný škrob: E 1422, dextróza, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621.

4,00%

20%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí prsa 78%, vepřové maso 12%, pitná voda,
konzervant E 250, jedlá sůl, stabilizátor: E450, E451, E
508, extrakty koření, antioxidant E301, E330,
zahušťovadlo: E407, E 415, modifikovaný škrob: E
1422, sacharidy, barvivo (karmína), látka zvýrazňující
chuť a vůni E 621, E 635,.

3,50%

25%

48 hodin při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí prsa 60%, vepřové maso 10%, pitná voda,
konzervant E 250, jedlá sůl, stabilizátor: E450, E451, E
508, extrakty koření, antioxidant E301, E330,
zahušťovadlo: E407, E 415, modifikovaný škrob: E
1422, sacharidy, barvivo (karmína), látka zvýrazňující
chuť a vůni E 621, E 635,

20%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

3,50%

3,50%

4,50%

3,50%

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Měkké salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Polský točený
salám

21 dní
viz etiketa

SLOŽENÍ VÝROBKU

Složení: kuřecí maso bez kosti 60%, ochucená
sekaná 15%: (V. maso60%, hovězí mao 20%pitná
voda15%,STROUHANKA,jedlá sůl s jódem,
přírodní koření). Debrecínský párek 10% (vepř.
maso 98%, pitná voda, konzervant E 250, jedlá sůl,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a

Skladování při 1- 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

3,50%

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření,
extrakty koření, E635, kvasnice, barvivo: E120),
Zeleninová směs 10%, Špek 5%

Sekaná uzená

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 90%, pitná voda, strouhanka,
konzervant E 250, jedlá sůl glukózový sirup, stabilizátor
E450, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření,
škrob, E635, sušená zelenina v různém poměru: cibule,
česnek.

3,50%

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Měkké salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Kabanos

Lunchmeat
speciál

Točený salám

Šunková
podkova

Polský salám

SLOŽENÍ VÝROBKU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 63%, vepřové sádlo 25%, pitná
voda, přírodní jedlé střívko, konzervant E 250, jedlá sůl,
koření (kmín, paprika sladká), stabilizátor E 451, škrob
(modifikovaný E 1450, modifikovaný E 1422),
zahušťovadlo E 407a, E 414, látky zvýrazňující chuť a
vůni E 621, E 635, glukózový sirup, extrakt/y koření
(paprikový extrakt, pepř, rozmarýn, muškátový ořech,
česnek, koriandr, chilli), antioxidant E 316, sušená
zelenina (česnek), barvivo (karmína), emulgátor E 433,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 74%, pitná voda, konzervant E
250, jedlá sůl stabilizátor: E450, E451, glukóza, sušená
zelenina: cibule, koření, E635, extrakty koření,
antioxidant E316, zahušťovadlo: E407a, modifikovaný
škrob: E 1422, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, aroma, kvasničný extrakt, barvivo: E120.

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 83%, pitná voda, přírodní jedlé
střívko, konzervant E250, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,
antioxidant: E316, modifikovaný škrob: E1422,
zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina, koření, extrakty
koření, škrob, barvivo: E120, E635, sušená zelenina
v různém poměru: cibule, česnek,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepř. maso, konzervant E 250, jedlá sůl,
glukóza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, E635, antioxidant: E316, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina,
koření, extrakty koření, škrob, barviva: E120, použito
101g masa na 100g hotového výrobku,

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 87%, hovězí maso 13%,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E451, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant: E316,
modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo: E412,
rostlinná vláknina, koření, extrakty koření, škrob,
barvivo: E120, E635, dextróza, glukózový sirup

Skladování při 1- 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

40%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C, max. do data
spotřeby na orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Pečené výrobky - vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:
Prejt
jaternicový

Prejt kroupový

Pečená sekaná

SLOŽENÍ VÝROBKU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 66%, vepřová játra 14%,
strouhanka, kuchyňská sůl, přírodní koření pepř,
majoránka, česnek, nové koření,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 66%, vepřová játra 14%,
strouhanka, kroupy, kuchyňská sůl, krevní
barvivo, přírodní koření pepř, majoránka, česnek,
nové koření, kmín, smažená cibule

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 85%, strouhanka, pitná
voda, konzervant E 250, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor E450, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, zahušťovadlo: E412,
rostlinná vláknina, koření, škrob, E635, sušená
zelenina v různém poměru: cibule, česnek

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

2,50%

40%

2,50%

3,50%

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU
3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

45%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

45%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Polosuché klobásy a salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Turistická
klobása

Turistický
salám

Vysočina

Maxi vysočina

Selský salám

Třebovláček

Skladování při 1 - 4°C

SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, přírodní jedlé
střívko, přírodní jedlé střívko, konzervant E250,
jedlá sůl, glukózový sirup, stabilizátor E451, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, antioxidant:
E316, koření, barvivo: E120; dextróza, vláknina
(rostlinná), na 100 g výrobku bylo použito 115 g
masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, E635, antioxidant: E316, koření, barvivo:
E120; dextróza, na 100 g výrobku bylo použito 104
g masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 451,
sušená zelenina (červená řepa), antioxidant E 316,
látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření
(paprika sladká), regulátor kyselosti E 575,
extrakt/y koření, barvivo (karmína), na 100 g
výrobku bylo použito 108 g masa

3,50%

45%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 451,
sušená zelenina (červená řepa), antioxidant E 316,
látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření
(paprika sladká), regulátor kyselosti E 575,
extrakt/y koření, barvivo (karmína), na 100 g
výrobku bylo použito 108 g masa

3,50%

45%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, koření, barvivo: E120;
E635, sušená zelenina v různém poměru: cibule,
česnek, na 100 g výrobku bylo použito 101 g masa

3,50%

50%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, konzervant
E250, jedlá sůl, glukózový sirup, dextróza,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná vláknina,
koření, extrakty koření, škrob, na 100 g výrobku
bylo použito 101 g masa

3,50%

45%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Polosuché klobásy a salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Farmářská
klobása

Florentino
salám

Paprikový
pálivý salám

Chalupářská
klobása

Třebovlská
klobása

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí maso bez kosti 60%, ochucená
sekaná 15%: (V. maso60%, hovězí mao 20%pitná
voda15%,STROUHANKA,jedlá sůl s jódem,
přírodní koření). Debrecínský párek 10% (vepř.
maso 98%, pitná voda, konzervant E 250, jedlá sůl,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, E635, kvasnice,
barvivo: E120), Zeleninová směs 10%, Špek 5%

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, extrakty koření, barvivo:
E120; E635, dextróza, koření, kvasničný extrakt,
hořčičná mouka, na 100 g výrobku bylo použito
101 g masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
konzervant E250, jedlá sůl glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316, koření, extrakty koření,
E635, paprika, sušená zelenina v různém poměru:
cibule, česnek, na 100 g výrobku bylo použito 101 g
masa

3,50%

45%

48 hodin při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, přírodní jedlé střívko,
konzervant E250, jedlá sůl glukózový sirup,
stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, E635, antioxidant: E316, koření, extrakty
koření (paprikový, rozmarýn, chilli, česnek), sušená
zelenina: česnek, kvasničný extrakt, laktóza, na
100 g výrobku bylo použito 109 g masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, přírodní jedlé střívko,
konzervant E250, jedlá sůl, glukózový sirup,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316, sušená zelenina:
česnek, extrakty koření (paprikový, rozmarýn,
chilli, česnek), škrob, paprika sladká, pepř černý,
paprika pálivá, kmín, na 100 g výrobku bylo
použito 109 g masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Polosuché klobásy a salámy – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Pikantní
klobása

40 dní
viz etiketa

Skladování při 1 - 4°C

SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

Složení: vepřové maso, přírodní jedlé střívko,
konzervant E250, jedlá sůl, glukózový sirup,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316, sušená zelenina:
česnek, extrakty koření (paprika, rozmarýn, chilli,
česnek), škrob, paprika sladká, pepř černý,
muškátový oříšek, kmín, barvivo (karmína), na 100
g výrobku bylo použito 109 g masa

3,50%

40%

5 dní po porušení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
polotovary
tepelně opracované výrobky
Polotovary a škvařené sádlo – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

Složení: vepřové maso 61%, pitná voda 20%,
strouhanka 8%, víno 6%, mléko, přírodní jedlé
střívko, jedlá sůl, směs přírodního koření, dextróza,
extrakty koření,

3,50%

40%

Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.

pří Složení: vepřová játra 65%, strouhanka, pitná
voda, jedlá sůl, přírodní koření,

3,50%

15%

Složení: vepřová játra 65%, strouhanka, pitná
voda, jedlá sůl, přírodní koření,

3,50%

15%

Složení:Vepřové maso 60%, hovězí maso 20%,
pitná voda 15%, strouhanka, jedlá sůl s jódem,
přírodní koření.

3,50%

50%

Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.

Složení: Vepřové maso 60%, hovězí maso 20%,
pitná voda 15%, strouhanka, jedlá sůl s jódem,
přírodní koření.

3,50%

50%

Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.

Složení: ochucená sekaná: Vepřové maso 60%,
hovězí maso 20%, pitná voda 15%, strouhanka,
jedlá sůl s jódem, přírodní koření, Sekaná 85%,
paprika 15%

3,50%

45%

Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.

3,50%

50%

Vinná klobása

Játrová zavářka viz etiketa
mražená
– 18°C
Játrová zavářka
Ochucená
viz etiketa
sekaná mražená
– 18°C
Ochucená
sekaná chlazená

48 hodin
viz etiketa

Plněná paprika

pří

Složení: kuřecí maso bez kosti 60%, ochucená
sekaná 15%: (Vepřové maso 60%, hovězí maso
20%, pitná voda 15%, strouhanka, jedlá sůl s
jódem, přírodní koření). Debrecínský párek 10%
(vepř. maso 98%, pitná voda, konzervant E 250,
Plněné kuřátko
viz etiketa 3 dny jedlá sůl, dextróza, stabilizátor E451, látka
roláda
zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant: E316,
modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo: E412,
rostlinná vláknina, koření, extrakty koření, E635,
kvasnice, barvivo: E120), Zeleninová směs 10%,
Špek 5%
Škvařené sádlo
tyč

60 dní

Skladování při 1 - 4°C

Složení: vepřové sádlo

Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.
Neobsahuje
barviva ani
konzervanty.

14 dnů při
skladovací teplotě +
3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Speciality – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Kladenská
pečeně

Anglická
slaninalisovaná

Debrecínská
pečeně

Česnekový bok

Šunkové koleno

Cikánská
pečeně

Skladování při 1-4°C
SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

3,00%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

3,00%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, tekutá paprika, na
100 g výrobku bylo použito 92 g masa

3,00%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, česnekové floky,
na 100 g výrobku bylo použito 92 g masa

3,50%

30%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

3,50%

20%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, barvivo E 170, na
100 g výrobku bylo použito 92 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

30%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Speciality – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Pepřený uzený
bok

Maďarský bok

Uzený bok
tmavý

Královská
krkovice

Apollo nářez
zauzený

Chalupářské
maso

Skladování při 1-4°C
TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí maso bez kosti 60%, ochucená
sekaná 15%: (V. maso60%, hovězí mao 20%pitná
voda15%,STROUHANKA,jedlá sůl s jódem,
přírodní koření). Debrecínský párek 10% (vepř.
maso 98%, pitná voda, konzervant E 250, jedlá sůl,
dextróza, stabilizátor E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E412, rostlinná
vláknina, koření, extrakty koření, E635, kvasnice,
barvivo: E120), Zeleninová směs 10%, Špek 5%

3,50%

30%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, sušená paprika, přírodní koření,
kouřové aroma, na 100 g výrobku bylo použito 92
g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, barvivo E 170, na
100 g výrobku bylo použito 92 g masa

3,50%

48 hodin při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová krkovice, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 80 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621, E635, modifikovaný škrob: E1422, rostlinná
vláknina, koření, škrob, stabilizátor E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 412,
antioxidant E 316, extrakt/y koření, kouřové aroma,
na 100 g výrobku bylo použito 101 g masa

3,50%

20%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta, vepřové sádlo, pitná voda,
sůl jedlá, konzervant E250, stabilizátor E 450, E
451, glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E
407, E 412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

20%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Speciality – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Skladování při 1-4°C
SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová krkovice, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 80 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Moravské
uzené

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 86%, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E
451, glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E
407, E 412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, kouřové aroma, na 100 g výrobku
bylo použito 92 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Paprikový špek

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové hřbetní sádlo, sůl jedlá,
konzervant: E250, paprika, na 100 g výrobku bylo
použito 110 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně, vepřové sádlo, pitná voda,
sůl jedlá, konzervant E250, stabilizátor E 450, E
451, glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E
407, E 412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, na 100 g výrobku bylo použito 92
g masa

3,50%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá,
konzervant E250, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, na 100 g výrobku bylo použito 92
g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: špekáčky – (vepř. maso, vepř. sádlo,
hovězí maso, pitná voda, konzervant E 250, jedlá
sůl, Glukózový sirup, stabilizátor E 451, sušená
zelenina (česnek), antioxidant E 316, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, extrakt/y
koření (pepř, paprikový extrakt, rozmarýn,
muškátový ořech, koriandr, česnek), barvivo
(karmína)) 80%, pitná voda, sůl jedlá, ocet, cibule,
papriky, pepř

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Dekorovaná
krkovice

Kořeněná
pečeně pikant

Pečínkový
závin

Pirožky paprika

Utopenci

98%

5 dní po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Speciality – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Šunkový aspik

21 dní
viz etiketa

Skladování při 1-4°C
SLOŽENÍ VÝROBKU

Složení: vepřová šunka (vepřová kýta 65 %, pitná
voda, konzervant E250, jedlá sůl, zahušťovadlo E
407, E 415, škrob (modifikovaný E 1442), dextróza,
bílkovina (sojová), stabilizátor E 450, E 451, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, aroma,
antioxidant E 316, extrakt/y koření, barvivo
(karmína)) 80%, pitná voda, sůl jedlá, želatina,
kápie, žampiony, okurky,

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

3,50%

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

2 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Šunky - vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Skladování při 1-4°C
SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 82 %, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, zahušťovadlo E 407, E 415, škrob
(modifikovaný E 1442), dextróza, bílkovina (sojová),
stabilizátor E 450, E 451, látky zvýrazňující chuť a vůni
E 621, E 635, aroma, antioxidant E 316, extrakt/y
koření, barvivo (karmína) Třída jakosti standardní

3,50%

6%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí prsa 67 %, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, škrob (nativní, modifikovaný E 1422),
zahušťovadlo E 407a, stabilizátor E 450, E 451, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, kvasničný
extrakt, antioxidant E 316, aroma, extrakt/y koření Třída
jakosti standardní

3,50%

1,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: krůtí prsa 67 %, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, škrob (nativní, modifikovaný E 1422),
zahušťovadlo E 407a, stabilizátor E 450, E 451, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, kvasničný
extrakt, antioxidant E 316, aroma, extrakt/y koření Třída
jakosti standardní

3,50%

2,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 62%, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, zahušťovadlo E 407, E 415, škrob
(modifikovaný E 1442), dextróza, bílkovina (sojová) ,
stabilizátor E 450, E 451, látky zvýrazňující chuť a vůni
E 621, E 635, aroma, antioxidant E 316, extrakt/y
koření, barvivo (karmína) Třída jakosti standardní

3,50%

5%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 65 %, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, zahušťovadlo E 407, E 415, škrob
(modifikovaný E 1442), dextróza, bílkovina (sojová),
stabilizátor E 450, E 451, látky zvýrazňující chuť a vůni
E 621, E 635, aroma, antioxidant E 316, extrakt/y
koření, barvivo (karmína) Třída jakosti standardní

3,50%

5%

48 hodin při 3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 72%, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, zahušťovadlo
E 407a, glukózový sirup, antioxidant E 316, látky
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, extrakt/y koření
Třída jakosti výběrová

3,50%

4%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Pizza nářez

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 62 %, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, škrob (modifikovaný E 1442),
zahušťovadlo E 407, E 415, stabilizátor E 450, E 451,
dextróza, glukózový sirup, látky zvýrazňující chuť a
vůni E 621, E 635, antioxidant E 316, aroma, extrakt/y
koření, kvasničný extrakt, barvivo (karmína) Třída
jakosti standardní

3,50%

6%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Mandolína

40 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta 89 %, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, bílkovinný hydrolyzát, stabilizátory
E450, E451, koření, laktóza, antioxidant E301,
dextróza, extrakty koření, Šunka nejvyšší jakosti

3,50%

8%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Šunkové
selátko 1 kg

Kuřecí prsní
šunka

Krůtí prsní
šunka

Šunka hranatá

Vepřová šunka
speciál

Šunka
BOHEMIA

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Šunky - vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Dětská
šunka
Šunkové
selátko 1 kg

Zapečená šunka

Hovězí šunka

Skladování při 1-4°C
SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

40 dní
dní
viz40etiketa
viz etiketa

Složení:
Složení: vepřová
vepřová kýta
kýta 82
82 %,
%, pitná
pitná voda,
voda, konzervant
konzervant
E250,
E 450, E 451,
zahušťovadlo
E 407,
E250, stabilizátor
jedlá sůl, zahušťovadlo
E 407,
E 415, škrob
dextróza,
sůl
jedlá
(max.
6
%),
maltodextrin,
antioxidant
(modifikovaný E 1442), dextróza, bílkovina (sojová),
E
316, kvasničný
koření Třída
stabilizátor
E 450,extrakt,
E 451, extrakt/y
látky zvýrazňující
chuťjakosti
a vůni
výběrová
E 621, E 635, aroma, antioxidant E 316, extrakt/y

3,50%
3,50%

3%
6%

5 dní po rozbalení
5 dní po rozbalení
originálního
obalu při
originálního
3 °Cobalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

koření,
Třída
jakosti
Složení:barvivo
vepřová(karmína)
kýta 92 %,
pitná
voda,standardní
konzervant
E250, stabilizátor E 450, E 451, zahušťovadlo E 407,
dextróza, sůl jedlá, maltodextrin, antioxidant E 300,
E301, kvasničný extrakt, extrakt/y koření, kouřové
aroma Třída jakosti výběrová

3,50%

8%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

40 dní
viz etiketa

Složení: hovězí kýta 68 %, pitná voda, konzervant
E250, stabilizátor E 450, E 451, zahušťovadlo E 407a,
E 415, dextróza, látky zvýrazňující, chuť a vůni E 621,
E 635, aroma, kvasničný extrakt, antioxidant E 316,
extrakt/y koření Třída jakosti výběrová

3,50%

6%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
masné polotovary
Tamblovaná masa – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Skladování při 1 - 4°C

SLOŽENÍ VÝROBKU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

Tamblovaná
krkovice bez
kosti

Složení: vepřová krkovice bez kosti, pitná voda,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412,
bílkovina (vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření,
100 g výrobku je vyrobeno ze 75 g masa

3,50%

Tamblovaná
pečeně
bez kosti

Složení: vepřová pečeně s kostí, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno ze 75 g masa

4,50%

Tamblovaný
bok bez kosti

Složení: vepřový bok, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 82 g vepřového boku

3,50%

Tamblovaná
kýta s kostí

Složení: vepřová kýta, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno ze 75 g masa

3,50%

Lákované
koleno

Složení: vepřové koleno, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 80 g masa

3,50%

Tamblovaná
žebírka

Složení: vepřová žebra, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 82 g žeber

4,50%

Složení: krůta, pitná voda, konzervant E250, jedlá
sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100
g výrobku je vyrobeno ze 70 g masa

3,50%

Složení: sele, pitná voda, konzervant E250, jedlá sůl,
stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup, dextróza,
zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina (vepřová),
antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g výrobku je
vyrobeno ze 70 g selete

3,50%

Lákovaná
krůta

Lákované sele

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Uzená masa – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Skladování při 1 - 4°C

SLOŽENÍ VÝROBKU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová krkovice bez kosti, pitná voda,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412,
bílkovina (vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření,
100 g výrobku je vyrobeno z 80 g masa

3,50%

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová krkovice s kostí, pitná voda,
konzervant E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412,
bílkovina (vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření,
100 g výrobku je vyrobeno z 90 g masa

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová plec, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 85 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Uzený bok
s kostí

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 92 g vepřového boku

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Uzená slanina

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové hřbetní sádlo, jedlá sůl, konzervant:
E250

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová pečeně s kostí, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 92 g masa

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451,
glukózový sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E
412, bílkovina (vepřová), antioxidant E 316,
extrakt/y koření, 100 g výrobku je vyrobeno z 92 g
vepřového boku

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový kýta, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 90 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový kýta, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 85 g masa

3,50%

48 hodin při 3 °C

Uzená krkovice
bez kosti

Uzená krkovice
s kostí

Uzená rolovaná
plec

Uzená pečeně
s kostí

Uzený bok bez
kosti

Uzená lahůdka

Uzená kýta bez
kosti

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Uzená masa – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Skladování při 1 - 4°C

SLOŽENÍ VÝROBKU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové koleno, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 95 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí stehno, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 94 g kuřecích stehen

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí křídlo, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno ze 100 g kuřecích křídel

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová žebra, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno ze 110 g žeber

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové koleno s kostí, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 95 g kolene s kostí

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová plec, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 85 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Uzený jazyk

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový jazyk, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 95 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Staročeský špek

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový bok, konzervant 250, jedlá sůl, koření,
100 g výrobku je vyrobeno ze 118 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: kuře, pitná voda, konzervant E250, jedlá sůl,
stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup, dextróza,
zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina (vepřová),
antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g výrobku je
vyrobeno ze 100 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Uzené koleno
bez kosti

Uzené kuřecí
stehno

Uzené kuřecí
křídlo

Uzená žebírka

Uzené koleno
s kostí

Uzená plec
s kostí

Uzené kuře

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Uzená masa – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Uzená krůta

Uzené panenky

Uzený oříšek

Uzené sele

Uzená kýta
s kolenem šunka

Uzená kuřecí
rolka

Masitá uzená
žebra

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

21 dní
viz etiketa

Složení: krůta, pitná voda, konzervant E250, jedlá sůl,
stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup, dextróza,
zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina (vepřová),
antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g výrobku je
vyrobeno ze 100 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová panenka, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 95 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta, pitná voda, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup,
dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 85 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: sele, pitná voda, konzervant E250, jedlá sůl,
stabilizátor E 450, E 451, glukózový sirup, dextróza,
zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina (vepřová),
antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g výrobku je
vyrobeno z 95 g selete

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová kýta s kolenem, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 85 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: kuřecí stehno bez kosti, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno z 100 g masa

3,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřová žebra plochá, pitná voda, konzervant
E250, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, glukózový
sirup, dextróza, zahušťovadlo E 407, E 412, bílkovina
(vepřová), antioxidant E 316, extrakt/y koření, 100 g
výrobku je vyrobeno ze 110 g žeber

4,50%

5 dní po rozbalení
originálního obalu při
3 °C

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Vařené výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Játrový sýr

21 dní
viz etiketa

Paštika
Labužník

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

6 dní
ode dne dodání

Složení: vepřové maso 66%, vepřová játra 14%,
strouhanka, přírodní jedlé střívko, kuchyňská sůl,
přírodní koření pepř, majoránka, česnek, nové
koření,

3,50%

35%

6 dní
ode dne dodání

Složení: vepřové maso 66%, vepřová játra 14%,
strouhanka, kroupy, přírodní jedlé střívko,
kuchyňská sůl, krevní barvivo, přírodní koření
pepř, majoránka, česnek, nové koření, kmín,
smažená cibule

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové koleno 46%, vepřová plec 44%,
vepřová játra 2%, vepřový jazyk 2%, vepřové
srdce 2%, pitná voda, jedlá sůl s jódem, pepř
mletý, majoránka, cibule smažená, želatina

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 51%, vepřová játra 20 %,
vepřový vývar, konzervant E250, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor E433, E472c, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant: E316,
modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo: E412,
E407A, koření, extrakty koření, škrob, E635,
dextróza, mandle

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 51%, vepřová játra 20 %,
vepřový vývar, konzervant E250, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor E433, E472c, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant: E316,
modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo: E412,
E407A, koření, extrakty koření, škrob, E635,
dextróza,

Jaternice

Mandlová
paštika

3,50%

MAX.
OBSAH
TUKU

3,50%

21 dní
viz etiketa

Třebovlská
tlačenka speciál

Složení: vepřové maso 51%, vepřová játra 20 %,
vepřové sádlo 10%,vepřový vývar, konzervant
E250, jedlá sůl, glukózový sirup, dextróza, škrob
(nativní), antioxidant E 316, látky zvýrazňující
chuť a vůni E 621, E 635, regulátor kyselosti E
575, extrakt/y koření, zahušťovadlo E 407a, E 412,
dextróza, stabilizátor E 451,

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

Složení: vepřové maso 80%, vepřová kůže 10%,
pitná voda, kuchyňská sůl, pepř, smažená cibule

Tlačenka

Kroupová
jelítka

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C

3,50%

3,00%

3,50%

3,50%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu
3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

45%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Vařené výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Gril VIKEND

Loupežnická
gril klobása

Gril CAPRI

Italská Gril
klobása

Zauzená paštika
BARUNKA

Telecí zauzená
paštika

SLOŽENÍ VÝROBKU

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 90%, pitná voda, přírodní
jedlé střívko, konzervant E250, jedlá sůl, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, antioxidant:
E316, stabilizátor: E450, E451, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E508, E407, E415,
přírodní koření, extrakty koření, škrob, barvivo:
kyselina citrónová, karmína, E262, sacharidy

3,50%

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 86%, pitná voda, přírodní
jedlé střívko, konzervant E250, jedlá sůl, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, antioxidant:
E300, stabilizátor: E450, E451, škrob (nativní,
modifikovaný E 1422), vláknina (rostlinná),
zahušťovadlo E 412, přírodní koření, sacharidy,
zelený pepř

3,50%

35%

48 hodin při 3 °C

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 90%, pitná voda, přírodní
jedlé střívko, konzervant E250, jedlá sůl, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, antioxidant:
E316, stabilizátor: E450, E451, modifikovaný
škrob: E1422, zahušťovadlo: E508, E407, E415,
přírodní koření, extrakty koření, škrob, barvivo:
karmína, sacharidy

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 86%, sýrový výrobek: sýr,
rostlinný tuk, sýrařské kultury, sířidlo, E509, E
160b 7%, pitná voda, přírodní jedlé střívko,
konzervant E250, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, E635, antioxidant: E300,
stabilizátor: E450, E451, škrob (nativní,
modifikovaný E 1422), vláknina (rostlinná),
zahušťovadlo E 412, přírodní koření, sacharidy,

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 55%, vepřová játra 35 %,
pitná voda,, konzervant E250, jedlá sůl, glukózový
sirup, stabilizátor E433, regulátor kyselosti E575,
látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant:
E316, modifikovaný škrob: E1422, zahušťovadlo:
E412, rostlinná vláknina, koření, extrakty koření,
škrob, E635, dextróza

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

21 dní
viz etiketa

Složení: telecí maso 20 %, vepřové maso 35%,
telecí játra 26 %, vepřový vývar, konzervant E250,
jedlá sůl, stabilizátor E451, antioxidant: E472c,
látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635,
zahušťovadlo: E412, E407A, extrakty koření,
škrob, dextróza

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
tepelně opracované masné výrobky
Vařené výrobky – vlastní výroba
NEPORUŠENÝ
VÝROBEKOBAL,
OBCHODNÍ
SPOTŘEBUJTE
NÁZEV
DO:

Taliány

Zabijačková
polévka

Dršťková
polévka

SLOŽENÍ VÝROBKU

14 dní
viz etiketa

Složení: vepřové maso 80%, pitná voda, přírodní
jedlé střívko, konzervant E250, jedlá sůl,
modifikovaný škrob E1422, sušená zelenina,
česnek, pepř, kardamon,

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřový vývar, vepřové maso 20%,
kroupy, slanina 10%, jedlá sůl, sušené krevní
barvivo, modifikovaný škrob E1420, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E621, E631, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E415, přírodní koření,
extrakty koření, sušená mrkev, pastinák, restovaná
cibule, česnek

21 dní
viz etiketa

Složení: vepřové žaludky 45%, vepřový vývar,
špek 10%, jedlá sůl, zahušťovadlo: E1420, E415,
směs koření, kvasničný extrakt, sušená mrkev s
pastinákem, restovaná cibule a česnek,

Skladování při 1 - 4°C
OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

MAX.
OBSAH
TUKU

3,50%

35%

3,50%

3,50%

TRVANLIVOST
PŘI PORUŠENÍ
ORIGINÁLNÍHO
OBALU
3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

35%

3 dny po rozbalení
originálního obalu
při 3 °C, max. do
data spotřeby na
orig. obalu

Výrobce: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ
Masné výrobky trvanlivé, (fermentované)
VÝROBEKMINIMÁLNÍ
OBCHODNÍ TRVANLIVOST
NÁZEV
DO

HERKULES
ČSB TYČ
2201100

Polický
uherák
2206000

Paprikáš
2202100

Skladování při teplotě do +20 °C

SLOŽENÍ VÝROBKU

Na 100g výrobku bylo použito 86g vepřového
masa, 28g vepřového sádla, 24g hovězího masa,
60 dnů od data
jedlá sůl, dextróza, cukr, konzervant E 250,
dodání, VB 150
antioxidant E 300, škrob (nativní), koření, sušená
dnů
zelenina (česnek), extrakty koření, barvivo E 120,
startovací kultura, česneková pasta.

60 dnů od data
dodání

Na 100g výrobku bylo použito 98g vepřového
masa, 31g vepřového sádla, 10g živočišné
bílkoviny, jedlá sůl, aroma, konzervant E 250, látka
zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření, glukozový
sirup, dextróza, antioxidanty E 331, E 301, E 300,
extrakty koření, startovací kultura, emulgátor E 471,
stabilizátor E 450, barvivo E 120.

60 dnů od data
dodání

Na 100g výrobku bylo použito 74g vepřového
masa, 34g vepřového sádla, 25g hovězího masa,
jedlá sůl, koření, konzervant E 250, antioxidant E
300, cukr, dextróza, barviva E 120, E 160c,
startovací kultura.

Na 100g výrobku bylo použito 106g vepřového
masa, 34g vepřového sádla, 12g hovězího masa,
60 dnů od data jedlá sůl, dextróza, koření, konzervant E 250, látka
Lovecký salám
dodání, VB 150 zvýrazňující chuť a vůni E 621, antioxidanty E 300,
2203100
dnů, PF 60 dnů E 316, barviva E 150c, E 162, E 120, startovací
kultura, česneková pasta, emulgátor E 471,
stabilizátor E 450.

Poličan SH
2200100

Na 100g výrobku bylo použito 86g vepřového
masa, 31g vepřového sádla, 20g hovězího masa,
60 dnů od data
jedlá sůl, dextróza, glukózový sirup, konzervant E
dodání, VB 150
250, antioxidant E 316, sušená zelenina (česnek),
dnů
extrakty koření, barvivo E 120, startovací kultura,
česneková pasta.

Dunajská
klobása
2300200

Na 100g výrobku bylo použito 103g vepřového
masa, 33g vepřového sádla, 12g hovězího masa,
VB 150 dnů, OA jedlá sůl, koření, glukózový sirup, dextróza,
60 dnů od data extrakty koření, konzervant E 250, látka
balení
zvýrazňující chuť a vůni E 621, sušená zelenina
(česnek), antioxidant E 301, barviva E 120, E 150c,
startovací kultura.

OBSAH
JEDLÉ
SOLI MAX.

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

MAX.
OBSAH
TUKU

VÝROBCE

50%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

50%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

50%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

50%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

50%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

55%

PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Žďárská
296, 549 54
POLICE NAD
METUJÍ

Prodávající: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ

trvanlivý
fermentovaný

PICK szeged Zrt.,
Szabadkai út 18., H6725 Szeged,
Maďarsko

Uh.salám Pick
Masný
- midi
Gornicky cca výrobek
800 g

trvanlivý
fermentovaný

PICK szeged Zrt.,
Szabadkai út 18., H6725 Szeged,
Maďarsko

Uh.salám Pick
Masný
- tourist
Gornicky cca výrobek
400g

trvanlivý
fermentovaný

PICK szeged Zrt.,
Szabadkai út 18., H6725 Szeged,
Maďarsko

Masný
výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
08503 Gurb,
Španělsko

30

30

30

30

Obsah soli max.: 5,5%, Obsah tuku max.:48%,
156g masa na 100 g hotového výrobku.
Složení: vepřové maso , špek, koření, jedlá sůl,
konzervant: E 250.

+7˚C až +15˚C

Katalánský
salám - pepř
cca 2,5 kg

30

Obsah soli max.: 5%, Obsah tuku max.:43%,
152 g masa na 100 g hotového výrobku.
Složení: vepřové maso, vepřová slanina, jedlá
sůl, paprika, koření, antioxidant: (E300, E330),
sacharóza, konzervační látka: (E250).

0 °C až + 20 °C 0 °C až + 20 °C

Uh.salám Pick
Masný
- klasik
Gornicky cca výrobek
1,3kg

30

0 °C až + 20 °C

trvanlivý
fermentovaný

Klobása
Gyulai 1 kg

Masný
výrobek

Obsah soli max.: 5%, Obsah tuku max.:48%.
Složení: vepřové maso (150 g na 100 g
hotového výrobku), slanina, kutikula, jedlá sůl,
paprika, koření, konzervanty: (E250, E252),
látky zvýrazňující chuť: E621, barvivo:
(košenila).

do + 20 °C

Masný
výrobek

GYULAHÚS Kft.,
Munkácsy Mihály u.,
5700 Gyula,
Maďarsko

Čabajská
klobása
Csabai 1 kg

SLOŽENÍ

do + 20 °C

trvanlivý
fermentovaný

Kaiser Food Kft.,
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 8.
Maďarsko

SKLADOVAC
Í TEPLOTA

ADRESA
VÝROBCE

DRUH

ZÁRUKA

SKUPINA

NÁZEV

Obsah soli max.: 5,5%, Obsah tuku max.:48%,
156g masa na 100 g hotového výrobku.
Složení: vepřové maso , špek, koření, jedlá sůl,
konzervant: (E 250).

Obsah soli max.: 5,5%, Obsah tuku max.:48%,
156g masa na 100 g hotového výrobku.
Složení: vepřové maso , špek, koření, jedlá sůl,
konzervant: (E 250).
Obsah soli max.: 5 %, Obsah tuku max.:60%.
Na 100 g výrobku bylo použito 93 g masa.
Složení: vepřové maso, slanina, mléčná
bílkovina, sójová bílkovina, laktóza, jedlá sůl,
koření, stabilizátor E451, antioxidant
E301,konzervant E250,barvivo E120.Vnější
pokryv: pepř 5%,konzervanty E235,E200

Prodávající: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ

Brie La Belle
Laitiére 50%
cca 3,00 kg

Mléčný
výrobek

Němcova selská
mlékárna Radonice
sýr přírodní
spol.s.r.o.
nezrající
Růžičkova 76, 250 73
Radonice Česká
republika
Compagnie des
Fromages &
sýr s plísní na RichesMonts, 2, rue
povrchu
Joseph Cugnot, B.P.
35207, 57076 Metz
Cedex 3, Francie

30

30

10

obsah soli max.: 2 %, obsah tuku max.: 30%,
obsah tuku v sušině max.: 45%, obsah sušiny
min. 55 % Složení : pasterizované mléko, jedlá
sůl, stabilizátor: (E509), konzervant: lysozym
(z vajec), mléčné kultury, syřidlo, barvivo:
(E160b).

obsah soli max.: 10 %, obsah tuku v sušině:
38%, obsah sušiny: 38% Složení : mléko, jedlá
sůl, čisté mléčné kultury

+ 4 až +8˚C

Balkánský sýr Mléčný
výrobek
3,00 kg

sýr přírodní
polotvrdý

OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
WŁOSZCZOWA, ul.
Jana Kochanowskieho
1, 29100
Włoszczowa, Polsko

30

Obsah soli 5%, Obsah tuku max.:25% 100 g
hotového výrobku bylo vyrobeno ze 160 g
masa. Složení :vepřové maso, jedlá sůl,
laktóza, víno, stabilizátor: (E420i), mléčný
protein, dextrin, pepř, antioxidant: (E316),
konzervanty (E250, E252), barvivo:(E120).

48 hodin při 3 °C

Mléčný
výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
08503 Gurb,
Španělsko

30

Obsah soli 5%, Obsah tuku max.:25% 100 g
hotového výrobku bylo vyrobeno ze 160 g
masa. Složení :vepřové maso, jedlá sůl,
laktóza, víno, stabilizátor: (E420i), mléčný
protein, dextrin, pepř, antioxidant: (E316),
konzervanty (E250, E252), barvivo:(E120).

0°C až + 10 °C

Sýr
Ementaler
45% cca 6,00
kg

Masný
výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
08503 Gurb,
Španělsko

30

Obsah soli max.: 4,2 %, Obsah tuku max.:57%.
Na 100 g výrobku bylo použito 142 g masa.
Složení: vepřové maso, jedlá sůl, paprika,
mléčné bílkoviny, sójové bílkoviny, dextrin,
dextróza, koření, emulgátor (E450),
zvýrazňovač chuti (E621), antioxidant (E316),
konzervant (E250, E252) a barvivo (E120).

0 až + 15˚C

Salám
Llonganissa
475g

Masný
výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Grupo Alimentario
Argal, S.A., Ctra.de
Mollerussa, s/n,
25242 Miralcamp
(Lleida), Španělsko

SLOŽENÍ

0 až + 15˚C

Llonganissa
Solá cca 650g

ADRESA
VÝROBCE

0˚C až +20˚C

Salám
Chorizo Regio Masný
Pan cca 1,90 výrobek
kg

SKUPINA

SKLADOVAC
Í TEPLOTA

DRUH

ZÁRUKA

NÁZEV

obsah soli max.: 1,8 %, obsah tuku max.: 30%,
obsah tuku v sušině: 55%, obsah sušiny: 45%
Složení : mléko, mléčné kultury, jedlá sůl,
syřidlo, kulturní plíseň

Prodávající: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

KATALOG VÝROBKŮ

Mléčný
výrobek

SKUPINA

sýr přírodní
měkký

Mléčný
výrobek

sýr přírodní
nezrající

Mozzarella
45% - 1kg

Masný
výrobek

tepelně
opracovaný

Bayernland eG,
Platenstrasse 31,
90441 Nürnberg,
Německo

KMS , spol. s r.o.,
Novoveská 858,
68725 Hluk, Česká
republika

30

10

14

obsah soli max.: 2,4 %, obsah tuku max.: 30%,
obsah tuku v sušině: 47%, obsah sušiny: 51%
Složení: sýr, voda, máslo, výrobní šunka 7%,
emulgátory: (E331, E339, E340, E452),
kuchyňská sůl

Obsah soli max. 0,8 %, obsah tuku v suš. max.
45%, Obsah sušiny 47%hm Složení :mléko,
jedlá sůl, syřidlo, regulátor kyselosti, kyselina
citronová: (E330).

do + 5 °C

Husí paštika
cca 1,7kg

Spółdzielnia
Mleczarska
„MLEKPOL"
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo

30

obsah soli max.: 2,4 %, obsah tuku max.: 30%,
obsah tuku v sušině: 47%, obsah sušiny: 51%
Složení: sýr, voda, máslo, emulgátory: (E331,
E339, E340, E452), kuchyňská sůl

+ 2 až +5˚C

sýr přírodní
měkký

Spółdzielnia
Mleczarska
„MLEKPOL"
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo

SLOŽENÍ

+ 0°C až + 10°C

Uzený tavený
Mléčný
salám.sýr se
výrobek
šunkou 1,4 kg

ADRESA
VÝROBCE

SKLADOVAC
+ 0°C až + 10°C
Í TEPLOTA

Uzený tavený
salámový sýr
1,4 kg

DRUH

ZÁRUKA

NÁZEV

Obsah soli max. 2,5 %, obsah tuku max.: 60%
Složení: vepřové maso 10%,husí sádlo
40%,krůtí játra 10%,husí játra 10%,vývar,škrob
pšeničný,laktóza, mléčná bílkovina,
zahušťovadlo (E 412),jedlá sůl, bílkovina
rostlinného původu, modifikovaný škrob
,aroma, antioxidant (E 301),emulgátor (E 472
c),zvýrazňovač chuti (E 621,E 635),barvivo (E
120,E 100),dusitanová solicí směs (E 250)

Prodávající: MASO - TŘEBOVLE s.r.o., Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63,
IČO:26762692

