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Názov: Výrobca: Adresa: Špecifikácia:-kategoriaZloženie: Alergén:
Anglická slanina Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 

priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny  bravčový bok bez kosti (90%),  pitná voda, jedlá soľ,  konzervačná látka 
E250,  stabilizátor E450, E451, dextróza, modifikovaný škrob E1420,  sójová 
bielkovina,  zahusťovadlo E407, zvýrazňovač chuti a arómy  E621, 
antioxidant E316, aróma, ryžová múka, korenie, farbivo E162 (extrakt z 
červenej repy), farbivo E150c ( karamel), tekutý dym.

sója

Bacon Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny bravčový bok 92%, voda 4%,jedlá soľ, konzervačná látka (E250), 
zahusťovadlo, cukor, stabilizátory (E 450, E 451,), antioxidant (E 301), 
modifikovaný zemiakový škrob (E 1420), farbivo (E 150d).

Balaton klobása MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, koreniny a ich extrakty, cesnak, 
dextróza, sacharóza, maltodextrín, zvýrazňovač chuti a arómy E621,E635, 
štartovacia kultúra, konzervačná látka E250, prírodné farbivo E120. Na 100g 
hotového výrobku bolo použité 112g mäsa

 výrobok môže obsahovať stopy laktózy, 
obsah gluténu max.20 mg/kg. glutén 

Balaton saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, koreniny a koreninové extrakty, 
cesnak, dextróza, maltodextrín, zvýrazňovač chuti a arómy E621,E635, 
antioxidant E300, farbivo E120, konzervačná látka E250, štartovacia kultúra. 
Na 100g hotového výrobku bolo použité 121g mäsa

obsah gluténu max.20 mg/kg.

Bambini páročky VÁHALA a spol. s r.o., VÁHALA a spol. s 
r.o., 753 66  
Hustopeče nad 
Bečvou 97, CZ 342,  
CZ 9639

údeniny bravčové mäso (40%), hovädzie mäso (18%), pitná voda, slanina, bravčové 
kože, zemiakový škrob, morská soľ, sušený cesnak, živočíšna bielkovina, 
zahusťovadlo E 412, jedlá soľ, stabilizátory: E250, E450, E451; konzervačná 
látka E262, extrakty korenia, glukózový sirup, sušená červená repa, 
antioxidant E316, emulzia s obsahom Omega 3 mastných kyselín.

bezgluténové

Bognár lahôdková klobása Arpád Bognár Arpád Bognár, 
Tonkovce 759, 930 

údeniny bravčové mäso (70%), hovädzie mäso (10 %), bravčové tukové tkanivo, 
koreniny, jedlá soľ, konzervačná látka E 250, cukor

Bognár štipľavá klobása Arpád Bognár Arpád Bognár, 
Tonkovce 759, 930 

údeniny  bravčové mäso (70%), hovädzie mäso (10 %), bravčové tukové tkanivo, 
koreniny, jedlá soľ, konzervačná látka E 250, cukor 

Bok flamendr Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny bravčový bok 92%,voda 4%, jedlá soľ, konzervačná látka (E 250), cukor, 
stabilizátory (E 450, E 451, E 452), antioxidant (E 301), želírujúce látky (E 
407a, E 508, E 415), modifikovaný škrob (E 1420), drvené zelené korenie.

Bôčiková roláda Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny bravčový bok 92%, pitná voda 4%, jedlá sol‘, cukor, stabilizátory (E 450, E 
451), antioxidant (E 301), zahusťovadlo (E 415), modifikovaný zemiakový 
škrob (E 1420), farbivo (E 150d)

Bratislavská klobása Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (110 %),  hovädzie mäso (5%), bravčová slanina, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, koreniny, dextróza, antioxidant E300, zvýrazňovač 
chuti a arómy E621, extrakty korenín, farbivo E162,  štartovacia kultúra, 
laktóza. Vyrobené zo 115g bravčového a hovädzieho mäsa na 100g hotového 
výrobku

laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

 BRATISLAVSKE PARKY TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: bravčové a hovädzie mäso min. 50% , pitná voda, bravčové kože, 
slanina, modifikovaný škrob E1422, živočíšna (bravčová) bielkovina, jedlá 
soľ, konzervačné látky E 250, E 262, stabilizátor  E 450, zemiakový škrob, 
prírodné koreniny a extrakty prírodných korenín, zvýrazňovače chuti a arómy 
E 621, E 635,antioxidant E 300, emulgátor E 1450, zahusťovadlá E 407a, E 
412, E 417,E 508, dextróza, cesnak. Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, 
mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.

neobsahuje

BRAVCOVY JAZYK V ASPIKU PROCHÁZKA SPOL. S R.O. PROCHÁZKA SPOL. 
S R.O.

údeniny Bravčový jazyk 77%, pitná voda, dusitanová soliaca zmes (jedlá soľ a 
konzervant E 250), bravčová želatína, dextróza, kvasničné extrakty, 
zvýrazňovače chuti a arómy E 621, E 635, E 620, extrakty korenia, glukózový 
sirup, antioxidant E 316, kyselina E 334, prírodné farbivo, aróma (obsahuje 
laktózu), farbivo E 150c, konzervant E 262. Obsah soli najviac 3%. Alergény: 
mlieko.

Mlieko

Bravčová šunka Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno  50%,   pitná voda,  jedlá soľ, konzervačná látka E250, 
škrob, stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407, regulátor kyslosti E331, 
dextróza,  živočíšna bielkovina,  antioxidant  E301, extrakty korenín, aróma,  
zvýrazňovač chuti  a arómy E621, modifikovaný škrob E1422, maltodoxtrín                                                                                                                                                                       

 môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

BRAVČOVÁ TRADIČNÁ KLOBÁSA TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové a hovädzie mäso min 85%, slanina, pitná voda, jedlá soľ, 
konzervačné látky E 250, E 262, čierne korenie, rasca, paprika, cesnak, 
stabilizátory  E 450, E 451, antioxidant E 300 .  Bez alergénov: lepku, vajec, 
sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.  

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.  

Cesnaková klobása MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny hydinové mechanicky separované mäso ( 35 % ), kuracie a bravčové kože, 
pitná voda, jedlá soľ, sójový izolát, modifikovaný kukuričný škrob E 1422, 
stabilizátor E 450, E 451, E 262, antioxidant E 331, E 327, E 300, 
zahusťovadlo E 412, E 407, E 417, E 407a, dextróza, zvýrazňovač chuti 
a a rómy E 621, zmes prírodných korenín, extrakty korenín, regulátor kyslosti 
E 508, zmes potravinárskych kyselín, antioxidant E 330, E 296, konzervačná 
látka E 250

Výrobok obsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopy mlieka, vajca a oxidu 
siričitého. Obsah gluténu max. 20 mg/kg

 CIGARO PIKANT MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny  Cigáro pikant OA,   Bravčové mäso ( 70 %), bravčová slanina, hovädzie 
mäso ( 1%), pitná voda, jedlá soľ, sójový proteín, živočíšna bielkovina, 
bravčové kože, cesnak, stabilizátor E450, emulgátor E1450, zmes prírodných 
korenín, dextróza, krvné farbivo, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, E635, 
antioxidanty E300, extrakty korenín, konzervačná látka E250.  

Výrobok obsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopy laktózy a vajec. Obsah 
gluténu max. 20 mg/kg.

Čaba saláma TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové a hovädzie mäso (88%), slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, 
konzervačná látka: (E250), antioxidant: kyselina askorbová. 

Česká šunka Beskydské uzeniny a.s., Beskydské uzeniny 
a.s., Příborská 520, 
73826 Frýdek-Místek

údeniny bravčové mäso zo stehna (min.60%), voda, jedlá soľ (max. 3%), zemiakový 
škrob,modifikovaný škrob, zahusťovadlá ( guma euchema  a xanthan), 
stabilizátory (difosforečnany a trifosforečnany), antioxidant (askorban sodný), 
chemická konzervačná látka (dusitan sodný).

Čingovská saláma MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso (min.45%), bravčová slanina, hovädzie mäso (min.6%), pitná 
voda, jedlá soľ, sójový proteín, živočíšna bielkovina, bravčové kože, cesnak, 
stabilzátor E450, E451, E452, zvýrazňovač chuti a arómy E621, koreniny, 
hroznový cukor, antioxidant E315, farbivo E120, koreninový extrakt, 
konzervačná látka E250.

Výrobok obsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopy laktózy a vajca. Obsah 
gluténu nepresahuje 20mg/kg

Debrecínska pečienka Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové karé bez kosti (55%), koreniny (paprika sladká), pitná voda, jedlá 
soľ, konzarvačná látka E250,  zahusťovadlo E407,  živočíšna bielkovina, 
stabilizátor E450, E451,  regulátor kyslosti E331, dextróza,   antioxidant E316, 
extrakty korenín, aroma, modifikovaný  škrob E1422, škrob.

 môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

Debrecínska šunka MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové stehno bez kosti 66%, pitná voda, modifikovaný škrob E1422, jedlá 
soľ, zahusťovadlo E407, stabilizátor E450,E451, dextróza, antioxidant E300, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621, konzervačná látka E250. Paprikový pokryv: 
farbivá E150a, E160b, výťažky korenín ( paprika, chilli ), aróma, dextróza, 
paprika.

Informácia pre alergikov: obsah gluténu 
do 20 mg/kg.

Desiatové kuracie párky HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny Zloženie: kuracie mechanicky separované mäso 53%, pitná voda, kuracie 
kože, zemiakový škrob, jedlá soľ, konzervačné látky E250, E262, stabilizátory 
E450, E472c, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E316, 
zahusťovadlá E407, E415, E425,    farbivá E120, E150c, paprika sladká 
mletá, cesnakové lupienky, aróma, zmes z rastlinného vlákna

Dolnozemská klobása Arpád Bognár Arpád Bognár, 
Tonkovce 759, 930 
38 Nový Život

údeniny  bravčové mäso (66%), hovädzie mäso (15%), bravčové tukové tkanivo, jedlá 
soľ, konzervačná látka E 250, koreniny, koreninové extrakty, cesnak, 
antioxidant E 316, farbivo E 120. 

DUSENA SUNKA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 60 %), voda, jedlá soľ, stabilizátory E325, E450, E451, 
E250, modifikovaný škrob, zahusťovadlo E407, antioxidant E316, koreniny, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621

nie
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 DUSENA SUNKA FITNES  MECOM GROUP S.R.O. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové stehno 80%, pitná voda, jódovaná jedlá soľ, dextróza, maltodextrin, 
stabilizátor (E451), zahusťovadlo (E407), antioxidant (E316), aróma, 
chemická konzervačná látka (E250); Tuk max. 3%, soľ max. 2,2% Priemerná 
výživová hodnota v 100g výrobku: Energetická hodnota: 379 kJ, (90 kcal) 
Bílkoviny:  16,0g Sacharidy:  3,0g Tuky: 1,3 g Trieda akosti: výberová, Môže 
obsahovať stopy: vajec, mlieka, sóje, zeleru, horčice Obsah lepku max. 20 
mg/kg potraviny.Skladujte pri teplote: 0 - 4 °C

Môže obsahovať stopy: vajec, mlieka, 
sóje, zeleru, horčice. Obsah lepku max. 
20mg/kg potraviny.

Eliáš tenká klobása Arpád Bognár Arpád Bognár, údeniny  bravčové mäso (63%), bravčové tukové tkanivo, hovädzie mäso (12%), Favorit párky TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: hydinové mechanicky separované mäso min. 38%, pitná voda, 
bravčové kože, slanina, hovädzí loj, ryža, modifikovaný škrob E1422, jedlá 
soľ, konzervačné látky E 250, E 262, živočíšna (bravčová)bielkovina, 
stabilizátory E 450, E 451, zmes korenia a extrakty korenín, mäsová príchuť, 
dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, antioxidant E 300, farbivo E 120, 
paprika, cesnak, zahusťovadlá E 407a, E 412, E 417, E 508.  Bez alergénov: 
lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich

Fuet Arcada  CASADEMONT S.A.  CASADEMONT S.A., 
P. O. Box 104, 17 164 
Bonmatí – Girona,  
Španielsko 

údeniny bravčové mäso (150g na 100g výrobku), laktóza, jedlá soľ, dextróza, 
koreniny, antioxidant E316, chemické konzervačné latky E252, E 250. 
Výrobok môže obsahovať stopy iných mliečnych derivátov. Obsah soli max. 
7%. Obsah tuku max. 50%.

Výrobok obsahuje: mlieko vrátane laktózy.

Gemerské párky TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny hydinové mechanicky separované mäso min.38%, pitná voda, bravčové kože, 
slanina, hovädzí loj, ryža, modifikovaný škrob E 1422, jedlá soľ, konzervačné 
látky E 250, E 262, živočíšna (bravčová) bielkovina, stabilizátory E 450, E 
451, zmes korenia a extrakty korenín, mäsová príchuť, dextróza, zvýrazňovač 
chuti a arómy E 621, antioxidant E 300, farbivo E 120, paprika, cesnak, 
zahusťovadlá E 407a, E 412, E 417, E 508 .  Bez alergénov: lepku, vajec, 
sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich

Gombasecká klobása Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso(75%), hovädzie mäso(2%),
bravčová slanina, jedlá soľ, konzervačná latka E250,
koreniny (paprika sladká a pálivá, rasca, čierne 
korenie), cesnak, dextróza, regulátor kyslosti E575,
zvýrazňovač chuti a arómy E621, extrakty korenín,
extrakt z červenej repy, antioxidant E300, E316,
farbivo E120, štartovacia kultúra, laktóza.

výrobok môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny.

Gril klobása TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové mäso min. 61%, slanina, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ, 
modifikovaný škrob E 1422, konzervačná látka E 250, živočíšna (bravčová) 
bielkovina, zmes korenia, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, stabilizátory 
E450, E451, antioxidant E300..    

Gurmán so syrom  „Die Rostocker“ Wurst- und 
Schinkenspezialitäten 

 „Die Rostocker“ 
Wurst- und 
Schinkenspezialitäten 
GmbH DE EV 1466 
EG, Nemecko 

údeniny bravčové mäso, bravčový tuk,  dusitan sodný /chlorid sodný, chemická 
konzervačná látka: dusitan sodný/ dextróza, korenie, antioxidant: erythorbát 
sodný, extrakt korenia, príchute, farbivá: karmín, syr 4%, povrch /voda, 
želatína, modifikovaný škrob, glycerín, chemická konzervačná látka: E202, 
E211, zahusťovadlo: E407a, E466, kyselina: E330/, štartovacie kultúry, dym z 
bukového dreva. 100g produktu je vyrobených zo 135g mäsa. 

stopy horčice, zeleru a laktózy

Gurmánska šunka Beskydské uzeniny a.s., Beskydské uzeniny 
a.s., Příborská 520, 
73826 Frýdek-Místek

údeniny Zloženie: bravčové mäso zo stehna (min. 92%),  voda, jedlá soľ (max.3%), 
zahušťovadlá cukry, stabilizátory (difosforečnany a trifosforečnany), želírujúce 
látky (guma euchema, chlorid draselný), antioxidant (askorban sodný), aróma, 
glukózový sirup, chemická konzervačná látka (dusitan sodný). Obsah tuku do: 
15%. Obsah čistej svalovej bielkoviny min.:16%. 

Hermín saláma  Kostelecké uzeniny  Kostelecké uzeniny 
a.s.588 61 Kostelec 
60,Česká republika 

údeniny  bravčové mäso 68%, bravčová slanina 28%, jedlá soľ, štartovacie kultúry, 
zmes korenia, extrakty korenie, sušený syr, dextróza, glukózový sirup, 
stabilizátor E250, E553b, antioxidant E301. 

 mlieko 

Hollandia saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny hydinové mechanicky separované mäso 44%, pitná voda, syr 9%, bravčové a 
kuracie kože, sójový proteín, modifikovaný škrob E1422, jedlá soľ, stabilizátor 
E450,E451,E452, zemiakový škrob, zahusťovadlo E407a,E412,E425,E415, 
zvýrazňovač chute a arómy E621, antioxidant E316,E330,E296, koreniny a 
extrakty korenín, aróma, farbivo E120, konzervačná látka E250

Výrobok obsahuje sóju a laktózu, môže 
obsahovať stopy horčice, vajec a zeleru. 
Obsah gluténu max. 20mg/kg.

Hranatá saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, hovädzie mäso, jedlá soľ, dextróza, zmes 
korenia (s horčicou), maltodextrín, cesnak, zvýrazňovač chuti a arómy E621, 
antioxidant E315, extrakty korenín, konzervačná látka E250, štartovacia 
kultúra s laktózou, farbivo E120. Na 100g hotového výrobku bolo použité 
113g mäsa

výrobok obsahuje laktózu a horčicu, 
obsah gluténu max.20 mg/kg. 

Humenský ščipák saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, hovädzie mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, zmes korenín ( 
paprika štipľavá, paprika sladká, rasca, koriander), dextróza, cukor, extrakty 
korenín, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E300,E316, 
konzervačná látka E250, cesnak, maltodextrín, farbivo E120, štartovacia 
kultúra. Na 100g hotového výrobku bolo použité 113g mäsa

výrobok môže obsahovať stopy laktózy, 
obsah gluténu max.20 mg/kg. glutén

Hydinová chudá saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny : kuracie mäso 31 %,  bravčové kože, pitná voda, modifikovaný škrob E1422, 
zahusťovadlo E407,  stabilizátor E450, E451,  dextróza, sójový proteín,  
zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E316, aróma, škrob, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250.

sójová bielkovina

Hydinová sekaná papriková HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny hydinové mechanicky separované mäso 55 %, voda, kuracie kože, zemiakový 
škrob, jedlá soľ, konzervačné látky E250, E262, koreniny a extrakty korenín, 
antioxidant E315, stabilizátor E450, farbivo E120, aróma, dextróza, zmes z 
rastlinného vlákna, sladká paprika mletá. 

 Môže obsahovať vajcia, zeler, sóju, 
horčicu,  mlieko, lepok

Hydinová sekaná varená HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny hydinové mechanicky separované mäso 55 %, pitná voda, kuracie kože, 
zemiakový škrob, jedlá soľ, konzervačné látky E250, E262, koreniny a 
extrakty korenín, antioxidant E315, stabilizátor E450, farbivo E120, aróma, 
dextróza, zmes z rastlinného vlákna. 

 Môže obsahovať vajcia, zeler, sóju, 
horčicu,  mlieko, lepok

Ipeľská klobása Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso  27 %, mechanicky separované hydinové mäso 20 %, 
bravčové kože, jedlá soľ, konzervačná látka E250, pitná voda, sójová 
bielkovina, škrob, koreniny, stabilizátor E450, E451, dextróza, antioxidant 
E300, E316, extrakty korenín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, aromat. 
látky, karamel, farbivo E120,  extrakt z červenej repy, bravčová živočíšna 
bielkovina 

sójová bielkovina

Jamon Serrano Embutidos Caula Embutidos Caula 
ES10.01865/GE CE, 
Španielsko

údeniny  serrano šunka /bravčové mäso/, soľ, dextróza, laktóza, chemické 
konzervačné látky (E 252, E 250), antioxidant E 300. Obsahuje laktózu. 100 g 
produktu je vyrobených zo 160g mäsa 

 laktóza 

Jemná saláma Mäsokombinát NORD SVIT Mäsokombinát NORD 
SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 
059 21 Svit

údeniny hydinové mechanicky separované mäso 27%, bravčové a hydinové kože, 
pitná voda, bravčová slanina, škrob, konzervačná
látka E 250, sója, zahusťovadlo E 412, stabilizátor E 466, E 451
želírujúca látka E 407a, extrakty korenín, antioxidant E 316,
farbivo E 120, E 100  Výrobok obsahuje sóju.  

 Výrobok obsahuje sóju.   

KAISER PECENOVKA 250g Debreceni Csoport Kf Debreceni Csoport 
Kft, 5000 Szolnok, 
Vágóhíd út 60, ovál 
HU 20 EK

údeniny  Kaiser pečeňovka 250g. Varený mäsový výrobok, mäsová nátierka. 
Zloženie: bravčová slanina, pitná voda, bravčová pečeň 24%, hroznový 
cukor, jedlá soľ, sójový proteín, zemiakový a pšeničný škrob, emulgátor E451, 
stabilizátor E450, koreniny, extrakty korenín s horčicou, zvýrazňovač chute a 
arómy E621, antioxidant E300, E301, E316, E330, mliečna bielkovina, 
glukóza, zahusťovadlo E412, sušená zelenina so zelerom, konzervačná látka 
E250. Skladujte pri teplote 0 až +4°C, RV max.85%.

Výrobok obsahuje sóju, glutén, horčicu, 
mliečnu bielkovinu a zeler

KAISER PECNOVKA CIBULOVA 250g Debreceni Csoport Kf Debreceni Csoport 
Kft, 5000 Szolnok, 
Vágóhíd út 60, ovál 
HU 20 EK

údeniny Kaiser pečeňovka cibuľová 250g. Varený mäsový výrobok, mäsová nátierka. 
Zloženie: bravčová pečeň 29%, bravčové kože, pitná voda, cibuľa 14%, 
bravčová slanina, bravčové mäso 25 %, jedlá soľ, bylinky a korenie, 
emulgátor E472c, zvýrazňovač chute a arómy E621, dextróza, sušená 
zelenina (cibuľa), regulátor kyslosti E330,E296, vláknina z ryže, stabilizátor 
E450, konzervačná látka E250. Skladujte pri teplote 0 až +4°C, RV max.85%.

neobsahuje

Kalinka saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, hovädzie mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, konzervačná 
látka E250, sacharóza, laktóza, zmes korenín, antioxidant E315,E316, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621, štartovacia kultúra, prírodné farbivo E120, 
rumová aróma, extrakty korenín. Na 100g hotového výrobku bolo použité 
113g mäsa.

výrobok obsahuje laktózu, obsah gluténu 
max.20 mg/kg. glutén
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 KAPIOVA KUR.SALAMA CCA 2200 g HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny mechanicky separované kuracie mäso 46 %, pitná voda, kuracie kože, 
zemiakový škrob, jedlá soľ, sušené paprikové floky, konzervačná látka E250, 
antioxidant E315, stabilizátor E450, zvýrazňovač chuti a arómy E621, farbivo 
E120, extrakty korenín, dextróza,  zmes z rastlinného vlákna

 KIKI RIKI KUR.PARKY CCA 1100 g VB HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny kuracie mechanicky separované mäso 37 %, kuracie prsia 25 %, pitná voda, 
kuracie kože, jedlá soľ, maltodextrín, transglutamináza, arómy so zelerom, 
extrakty korenia, koreniny, extrakt aceroly                  100g výrobku priemerne 
obsahuje: Energetická hodnota 848 kJ/204 kcal, bielkoviny 12,7g, tuky 16,2g,  
sacharidy 2g, soľ 2,1g.

Obsahuje arómy so zelerom

Klobása Bella Baron Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny  bravčové mäso (80%), bravčová slanina, jed.soľ, konzarvačná látka E250, 
koreniny, dextróza, extrakty korenín, regulátor kyslosti E575, zvýrazňovač 
chuti  a arómy  E621, antioxidanty E300 a E316, farbivo E162, štartovacia 
kultúra, laktóza 

 laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny 

Kohút klobása MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, hovädzie mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, zmes prírodných 
korenín (paprika pálivá, paprika sladká, rasca, koriander ), dextróza, cesnak, 
cukor, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E300, extrakty korenín, 
štartovacia kultúra, konzervačná látka E250, farbivo E120. Na 100g hotového 
výrobku bolo použité 124g mäsa.

 výrobok môže obsahovať stopy laktózy, 
obsah gluténu max.20 mg/kg. glutén 

Kokteil párky MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny hydinové mechanicky separované mäso ( 60% ), kuracie a bravčové kože, 
pitná voda, jedlá soľ, bravčový tuk, sójový proteín, škrob, zahusťovadlo E 
412, stabilizátor E 466, E 331, E 262, želírujúca látka E 407a, zvýrazňovač 
chuti a arómy E 621, koreninové extrakty, antioxidant E 316, aróma, 
emulgátor E 472c, farbivo E 150c, E 120, bielkovina rastlinného pôvodu, 
glukózový sirup, potravinárksa vláknina, zmes potravinárskych kyselín, 
antioxidant E 330, E 296, konzervačná látka E 250

bezgluténové

Korida saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso 105 %, bravčová slanina, jedlá soľ, konzervačná látka E250, 
štartovacia kultúra, laktóza, koreniny, dextróza, regulátor kyslosti E575, 
extrakty korenín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, antioxidanty E316, E300, 
aróma, farbivo E120.  Výrobok môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

 KRALOVSKA KURACIA SUNKA  MECOM GROUP S.R.O. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny kuracie prsia 60%, pitná voda, zemiakový škrob, jódovaná jedlá soľ, 
modifikovaný škrob (E1422), stabilizátory (E450, E451, E452), stimulátor 
chutnosti (E621), antioxidant (E316), živočíšna bielkovina, sójová bielkovina, 
zahusťovadlo (E407a), aróma, glukóza, chemická konzervačná látka (E250);
Tuk max. 8%, soľ max. 2,8% 
Trieda akosti: štandard
Obsahuje: sóju
Môže obsahovat stopy: pšenice, vajec, mlieka, zeleru, horčice
Spotrebujte do:
Skladujte pri teplote: 0 – 4 C°

Obsahuje: sóju.
Môže obsahovať stopy: pšenice, vajec, 
mlieka, zeleru, horčice

Kráľovská šunka Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  

údeniny bravčové stehno (85%), pitná voda, jedlá soľ,  konzervačná látka E250, 
stabilizátor E450, E451, dextróza, maltodextrín, antioxidant E316, E301, 
aróma, cukor, škrob.

Výrobok môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

Kurací prsný nárez Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny Kuracie prsia 52 % , pitná voda,  bravčové kože, škrob, modifikovaný škrob 
E1422, zahusťovadlo E407,  stabilizátor E450, E451,  dextróza, sójový 
proteín, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E316, aróma, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250

sója

Kuracia šunka Herkules HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny kuracie mäso 64 %, pitná voda, modifikovaný zemiakový škrob E1420, jedlá 
soľ, konzervačná látka E250, zahusťovadlo E407, stabilizátory E450, E451, 
extrakty korenín, antioxidant E316, zvýrazňovač chuti a arómy E621, repkový 
olej, dextróza, aróma.  

Kuracia šunka z pŕs výberová Mäsokombinát NORD SVIT Mäsokombinát NORD 
SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 
059 21 Svit

údeniny Kuracie prsia 65%, pitná voda, škrob, želírujúca látka E407a, dextróza, 
stabilizátor E450, E451, E500, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant 
E331, E316, soľ jedlá, extrakt korenín, sušený cesnak, konzervačná látka 
E250. 

 Výrobok neobsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopové množstvo sójovej 
bielkoviny. 

Laborecká klobása MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso 67%, hydinové mechanicky separované mäso, bravčový a 
hovädzí tuk, pitná voda, sójový proteín, zmes korenín (paprika sladká, čierne 
korenie, paprika pálivá, rasca mletá), jedlá soľ, stabilizátor E450,E451, 
cesnak, laktóza, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant 
E300,E316, extrakty korenín, konzervačná látka E250, prírodné farbivo 
E150c,E162,E120.

výrobok obsahuje sóju a laktózu, môže 
obsahovať stopy horčice a zeleru, obsah 
gluténu max.20 mg/kg.

Lahôdkové hydinové párky HSH spol. s.r.o. HSH spol. s.r.o., 
Majer 236, 951 35 
Veľké Žáluzie

údeniny Hydinové mechanicky separované mäso 68 %, pitná voda, bravčová slanina 
11%, jedlá soľ, konzervačná látka (E250, E262) zemiakový škrob, stabilizátor 
E451, farbivo paprikový extrakt, korenie a extrakty korenín (obsahuje 
horčicu), antioxidant (E316, E330), aróma (obsahuje sóju, zeler), zvýrazňovač 
chuti a arómy (E621, E635), zahusťovadlo E412.

sója, zeler, horčica

LECO KLOBASA  MECOM GROUP S.R.O. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny Hydinové mechanicky separované mäso ( min. 40% ), kuracie kože,bravčová 
slanina, pitná voda, sójový protín, jedlá soľ, prírodné koreniny a extrakty 
prírodných korenín,stabilizátor E450, E466, zvýrazňovač chuti a arómy E621, 
E635, antioxidant E300 ,horčičné semiačko, škrob, zahusťovadlo E412, 
želírujúca látka E407 a, zmes potravinárskych kyselín E330, E296, 
konzervačná látka E 250.  Výrobok môže obsahovať stopy mlieka, vajec a 
oxidu siričitého.  Obsah gluténu max. 20 mg/kg.

Výrobok obsahuje sójový proteín a 
horčicu. Výrobok môže obsahovať stopy 
mlieka, vajec a oxidu siričitého.  Obsah 
gluténu max. 20 mg/kg.

Liptovská saláma Mäsokombinát NORD SVIT Mäsokombinát NORD 
SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 
059 21 Svit

údeniny Bravčové mäso 42,3%hm, hovädzie mäso 25,80%hm, bravčová slanina 
23,4% hm., konzervačná látka E250, stabilizátor E450, E451, antioxidant 
E300, čierne korenie mleté, cesnak, muškátový orech mletý, muškátový kvet, 
zázvor mletý, pitná voda

 Výrobok neobsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopové množstvo sójovej 
bielkoviny.  

Lovecká saláma MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, hovädzie mäso, jedlá soľ, koreniny, 
hroznový cukor, cukor, konzervačná látka E250, zvýrazňovač chuti a arómy 
E621, antioxidanty E315,E316, koreninové extrakty, červená repa, farbivo 
E120, štartovacia kultúra. Na 100g hotového výrobku bolo použité 115g 
bravčového a hovädzieho mäsa.

Výrobok je vhodný pre celiatikov, obsah 
gluténu max.20 mg/kg.  
Výrobok sa vyrába v závode, ktorý 
spracováva laktózu.

MALOKARPATSKA SALAMA TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: bravčové a  hovädzie mäso (93%), slanina, jedlá soľ, zmes korenia, 
cesnak, konzervačná látka E250, zvýrazňovač chuti a arómy E621, 
antioxidant E300, E301, farbivo E120, E162, E150c Bezlepkový výrobok

Moravské mäso Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (67%), pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, 
modifikovaný škrob E1422, sójový proteín, stabilizátor E450, E451, dextróza, 
zahusťovadlo E407, E417, E412,antioxidant E331, E301, aróma, živočíšna 
bielkovina, farbivo E150c, E162, škrob, tekutý dym

sója

 MORCACI BOCHNIK MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny Zloženie: morčacie mäso 28%, hydinové mechanicky separované mäso 21%, 
kuracie mäso 14%, pitná voda, kuracie kože, sójový proteín, laktóza, jedlá 
soľ, stabilizátor E450,E451, aróma, zahusťovadlo E412,E407, zvýrazňovač 
chuti a arómy E621,E635, antioxidant E301, dextróza, farbivo E120, 
konzervačná látka E250.

 Informácia pre alergikov: výrobok 
obsahuje sóju a laktózu, môže obsahovať 
stopy horčice, vajec a zeleru obsah, 
gluténu max.20 mg/kg. 

 MORCACIE PARKY MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny Morčacie párky VB, OA  Morčacie mäso (60 %),bravčová slanina (10 % ), 
pitná voda, bravčové a hydinové kože, jedlá soľ, modifikovaný škrob E 1422, 
sójový proteín, koreninové extrakty ( na nosiči dextróza), stabilizátor E450, 
E262, E 331, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, antioxidant E 300, E330, 
E296, E327, E575, koreniny, aróma, konzervačná látka E 250. 

Informácie pre alergikov: Výrobok 
obsahuje sóju. Výrobok môže obsahovať 
stopy mlieka, vajec a oxidu siričitého. 
Obsah gluténu max. 20 mg/ kg.

Morčacia debrecínka HSH spol. s.r.o. HSH spol. s.r.o., 
Majer 236, 951 35 
Veľké Žáluzie

údeniny morčacie mäso 71%, pitná voda, zahusťovadlo E407, modifikovaný škrob E 
1422, dextróza, stabilizátor (E450, E451), zvýrazňovač chuti a arómy (E621), 
antioxidant E316, jedlá soľ, konzervačná látka E250, koreniny.

Morčacia pražská šunka TERNO NR, s.r.o TERNO NR, s.r.o., 
Dlhá 96, Nitra

údeniny morčacie prsia 71%, pitná voda 23%, jedlá soľ, modifikovaný škrob E1422, 
zemiakový škrob, zahusťovadlo E407a, stabilizátory E450, E451, antioxidant 
E316, chemická konzervačná látka E 250. 

Morčacia prsná šunka Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny  morčacie prsia 70%, voda 24%, jedlá soľ, dextróza, zahusťovadlo (E 415), 
stabilizátory (E 450, E 451), antioxidanty (E 301, E 316, E 331), zvýrazňovač 
chuti a arómy (E 621), konzervačná látka (E 250), modifikovaný zemiakový 
škrob (E 1414). 
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MORTADELLA JAKUB ILAVSKY údeniny Zloženie: 48% bravčové mäso, 14% bravčová slanina, bravčové kože, 
dusitanová soliaca zmes, pitná voda, zemiakový škrob, korenie zelené, 
stabilizátor E-452, extrakty korenia, chuťové látky E-621, antioxidant E-315, E-
316, sacharóza, arómy, Jamaica rum, farbivo E-120,

výrobok obsahuje sójovú bielkovinu

Mortadella Bologna s pistáciami  Salumificio fratelli Beretta   Salumificio fratelli 
Beretta IT 155L CE, 
Taliansko 

údeniny bravčové mäso, soľ, pistácie 0,72%, cukor, korenie, príchute, antioxidant 
E301, chemická konzervačná látka E250
100g produktu je vyrobených zo105g mäsa.

pistácie

 NITRAN SALAMA Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny Zloženie: bravčové mäso (100%), hovädzie mäso (5%), bravčová slanina, 
jedlá soľ, konzervačná látka E250, štartovacia kultúra, laktóza, dextróza, 
koreniny, maltodextrín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, regulátor kyslosti 
E575, antioxidant E300, E301,  farbivo E162, E120, extrakty korenín, aróma,  
cesnak

Výrobok obsahuje :  laktóza
Výrobok môže obsahovať stopy: sójovej 
bielkoviny

Nórska šunka Mäsokombinát NORD SVIT Mäsokombinát NORD 
SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 
059 21 Svit

údeniny Kuracie prsia 65%, pitná voda, škrob, želírujúca látka E407a, dextróza, 
stabilizátor E450, E500, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E331, 
E316, soľ jedlá, extrakt korenín, sušený cesnak, konzervačná látka E250, 
aróma

 Výrobok neobsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopové množstvo sójovej 
bielkoviny.  

 OBYCAJNE PARKY TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: hydinové  mechanicky separované mäso min.42 %, pitná voda 38%, 
bravčové kože 15%, ryža, slanina 4%, hovädzí loj, modifikovaný škrob E1422, 
jedlá soľ, konzervačné látky E250, E262, živočíšna (bravčová) bielkovina, 
stabilizátory E450, E451, zmes korenia a extrakty korenín, mäsová príchuť, 
dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E621,  antioxidant E300,farbivo E120, 
cesnak, zahusťovadlá E412, E407a,  E417, E508.Bez alergénov: lepku, 
vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.

neobsahuje

Oravská slanina V.M.MARLEX, s.r.o V.M.MARLEX, s.r.o., 
Komenského 1354, 
024 01 Kysucké Nové 
Mesto

údeniny bravčový bok 90%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E 250 stabilizátor   
E 451, glukózový sirup, modifikovaný škrob, želírujúca látka E 407a, 
živočíšna bielkovina,   dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, antioxidant 
E 316, zahusťovadlo E 415, E 410, hemoglobín, stopy sóje

stopy sóje

Originál Čabajská klobása Debreceni Csoport Húsipari  Debreceni Csoport 
Húsipari Kft Maďarko, 
5600 Békéscsaba 

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, paprika, koreniny, konzervačná 
látka: octan sodný, dusitan sodný. Na 100g hotového výrobku bolo použité 
152 g bravčového mäsa.

Ostrá klobása TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové mäso (81%), slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, konzervačná 
látka: (E250), zvýrazňovač chuti: (E621), (E635), farbivo: (E120).Bez 
alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich

Ostravská klobása  Kostelecké uzeniny  Kostelecké uzeniny 
a.s.588 61 Kostelec 
60,Česká republika 

údeniny  bravčové mäso 78%,voda, jedlá soľ s jódom, cukry (dextróza) koreniny, 
stabilizátory E250, E450, antioxidanty E301, E316, látka zvýrazňujúca chuť a 
arómu E621, farbivo karamel, aróma

Môže obsahovať: horčicu, mlieko a lepok

Oškvarky JAV-AKC JAV-AKC spoločnosť 
s ručením 
obmedzeným, 925 84 

údeniny škvarené bravčové oškvarky min. 98%, pitná voda,  antioxidant E 321. 

Pálfy šunka Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (61%), pitná voda,  bravčová koža so slaninou, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250,  stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407,   
E415, modifikovaný škrob E1420, E1422, škrob,  antioxidant E316, E331, 
živočíšna bielkovina

 môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

Pálivá saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (61%),  echanicky separované hydinové mäso (10%), 
bravčové kože, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250,  sójová 
bielkovina, koreniny, stabilizátor E450, E451, dextróza, zvýrazňovač chuti  a 
arómy E621, extrakty korenia, antioxidant E300, chilli korenie. 

sójová bielkovina

PANENSKA SUNKA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 70 %), voda, jedlá soľ, modifikovaný škrob, stabilizátory 
E325, E450, E451, E250, zahusťovadlo E407, antioxidant E316, koreniny, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621

nie

Parížska saláma TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Bravčové a hovädzie mäso min.50%, slanina, pitná voda, bravčové kože, 
ryža, živočíšna (bravčová) bielkovina, modifikovaný škrob E1422, jedlá soľ, 
konzervačná látka E 250, dextróza, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, zmes 
korenia, mäsová príchuť, farbivo E 120, cesnak, stabilizátory E450, E451, 
antioxidant E 300, zahusťovadlá E 412, E 407a, E 417, E 508. Skladujte pri 
teplote od 0°C až +4°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 85%. Bez 
alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.  

Párky Pikant TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové a hovädzie mäso min.35 %, pitná voda, slanina,  bravčové kože, 
prírodné koreniny a extrakty prírodných korenín, stabilizátor E450, 
zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635, antioxidant E300, jedlá soľ, 
konzervačné látky E250, E262, modifikovaný škrob E1422, živočíšna 
(bravčová) bielkovina, zahusťovadlo E451, cesnak.Bez alergénov: lepku, 
vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.

PECENA SUNKA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 85 %), voda, jedlá soľ, stabilizátory E450, E451, E250, 
modifikovaný škrob, antioxidant E301, koreniny, dextróza, zvýrazňovač chuti 
a arómy E621

nie

Pečená sekaná MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny  hydinové mechanicky separované mäso 40%, bravčové mäso 9%, 
strúhanka, pitná voda, sójový proteín, bravčové kože, jedlá soľ, cibuľa, 
cesnak, bylinky, extrakty korenín, stabilizátor E451, konzervačná látka E250, 
antioxidant E301, rastlinný olej. 

 výrobok obsahuje glutén a sóju, môže 
obsahovať stopy laktózy, horčice a zeleru  

Peppered Tunnel Chorizo Embutidos Caula  Embutidos Caula 
ES10.01865/GE CE, 
Španielsko 

údeniny  bravčové mäso, tuk, soľ, sušené mlieko, dextrín, korenie, sójová bielkovina, 
cesnak, antioxidant /E316/, chemická konzervačná látka /E250/, farbivo 
/E120/. 100 g produktu je vyrobených zo 123 g mäsa 

 sója 

Peppered Tunnel Salchichon Embutidos Ca  Embutidos Caula 
ES10.01865/GE CE, 
Španielsko 

údeniny  bravčové mäso, tuk, soľ, sušené mlieko, dextrín, korenie, antioxidant /E316/, 
chemická konzervačná látka /E250/, farbivo /E120/. 100 g produktu je 
vyrobených zo 124 g mäsa. 

 mlieko  

Pick zimná saláma PICK Szeged PICK Szeged 
Szalámigyár és 
Húsüzem  Zrt, 

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, koreniny, cukor (sacharóza), 
konzervačná látka E250. Na výrobu 100g hotového výrobku bolo použité 
156g bravčového mäsa.

Pitvarošská klobása Arpád Bognár Arpád Bognár, 
Tonkovce 759, 930 
38 Nový Život

údeniny bravčové mäso (68%), hovädzie mäso (13%), bravčové tukové tkanivo, 
koreniny, jedlá soľ, konzervačná látka E 250, cukor, dextróza, zvýrazňovač 
chuti a arómy E 621, E 635, antioxidant    E 316.

Plnené hydinové prsia HSH spol. s.r.o. HSH spol. s.r.o., 
Majer 236, 951 35 
Veľké Žáluzie

údeniny hydinové mäso 62%, bravčové mäso 16%, pitná voda, bravčový tuk, jedlá 
soľ, konzervačná látka E250, zemiakový škrob, zahusťovadlo (E407a), 
emulgátor E 1450, stabilizátor (E451, E450), glukózový sirup, rastlinná 
bielkovina (obsahuje sóju), živočíšna bielkovina, zvýrazňovač chuti a arómy 
(E621, E635), aróma, antioxidant (E300, E301, E316), sójová bielkovina, 
extrakty korenia, farbivo (E 120, E100), cukornaté látky, dextróza.

sója

POCTIVA SUNKA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 85 %), voda, jedlá soľ, stabilizátory E450, E451, E250, 
modifikovaný škrob, zahusťovadlo E407, antioxidant E316, koreniny, cukor, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621

nie

Podunajská saláma Arpád Bognár Arpád Bognár, 
Tonkovce 759, 930 
38 Nový Život

údeniny  bravčové mäso (66%), bravčové tukové tkanivo, hovädzie mäso (12) %, jedlá 
soľ, konzervačná látka E 250, koreniny, extrakty korenín, cesnak, látky 
zvýrazňujúce chuť a vôňu E 621, E 635, antioxidant E 316 

Pravá Gazdovská klobása Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  

údeniny bravčové mäso  min.91 %, pitná voda, jedlá soľ,   konzervačná látka  E250, 
koreniny, cesnak, dextróza.  Pred konzumáciou tepene upraviť. Obsah tuku  
max.  38 %  

môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

Pražská šunka Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (66%), pitná voda, jedlá soľ,  konzervačná látka E250, 
zahusťovadlo E407,  živočíšna bielkovina, stabilizátor E450, E451, regulátor 
kyslosti E331, dextróza, antioxidant E316, extrakty korenín, aróma, 
modifikovaný  škrob E1422, škrob, zvýrazňovač chuti a arómy E621,  
maltodextrín. Výrobok môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

 môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny

Pražská tehla Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny bravčové stehno 60%,pitná voda 34%, jedlá soľ, konzervačná látka (E 
250),zahusťovadla (E 407, E 415), kukuričný škrob (E 1422), stabilizátory (E 
451,E 450), zvýrazňovač chuti a arómy (E 621, E 635), antioxidant (E 
316),modifikovaný škrob (E 1414), farbivo (E 120), aróma, extrakt korenia

Premier šunková špecialita TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny morčacie prsia min.63%, pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E 250, 
škrob, stabilizátory  E 450, E 451, zahusťovadlo E 407, antioxidant E 300, 
zvýrazňovač chuti a arómy E 621.

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.  
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Premium Pamplona Chorizo Embutidos Caula  Embutidos Caula 
ES10.01865/GE CE, 
Španielsko 

údeniny  bravčové mäso, tuk, soľ, sušené mlieko, dextrín, korenie, sójová bielkovina, 
cesnak, antioxidant E 301, chemická konzervačná látka E 250, farbivo E 120. 
Alergény: mliečna bielkovina a sója. 100g produktu je vyrobených zo 103 g 
mäsa 

 mliečna bielkovina  a sója 

Pressburg saláma TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové mäso (89%), slanina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, konzervačná 
látka: (E250), stabilizátor: (E451, E452), antioxidant: (E316), zvýrazňovač 
chuti: (E621), dymová aróma, farbivo: (E120).

Prešovský kabanos MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso ( 47 % ), hydinové mechanicky separované mäso ( 9 % ), 
pitná voda, jedlá soľ, sójový proteín, cesnak, prírodné koreniny a extrakty 
korenín, stabilizátor E 450, E 262, E 331, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, E 
635, antioxidant E 300, emulgátor E 1450, zahusťovadlo E 401, E 407a, 
dextróza, regulátor kyslosti E 516, konzervačná látka E 250

bezgluténové

Pribina saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (110 %), hovädzie mäso (5%), bravčová slanina, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, štartovacia kultúra, laktóza, dextróza, koreniny, 
maltodextrín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, regulátor kyslosti E575, 
antioxidant E300, E301,  farbivo E162, E120, extrakty korenín, aroma. 
Výrobok môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny. Vyrobené zo 115g 
bravčového a hovädzieho mäsa na 100g hotového výrobku

laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

Prosciutto crudo Salumificio fratelli Beretta Salumificio fratelli 
Beretta, Taliansko

údeniny  bravčové mäso, jedlá soľ, konzervačné látky: dusičnan draselný.
100g produktu je vyrobených zo 138g mäsa. 

                                                              -    

Púchovský pálivec Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso 110 %, hovädzie mäso 5 %, bravčová slanina, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, štartovacia kultúra, laktóza, koreniny, dextróza, 
regulátor kyslosti E575,  extrakty korenín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, 
antioxidant E316, E300, aróma, farbivo E162, paprika sladká. Vyrobené zo 
115 g bravčového a hovädzieho mäsa na 100g hotového výrobku

laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

Púchovský uherák Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso 60%, hovädzie mäso 40%, bravčová slanina , jedľá soľ, 
konzervačná látka E250, dextróza, koreniny, maltodextrín, zvýraznovač chuti 
a arómy E621, regulátor kyslosti E575, antioxidant E300, extrakty korenín, 
farbivo E162, E120, štartovacia kultúra, laktóza. Výrobok môže obsahovať 
stopy sójovej bielkoviny. Vyrobené zo 100g bravčového a hovädzieho mäsa 
na 100g hotového výrobku

Výrobok obsahuje :  laktóza
Výrobok môže obsahovať stopy: sójovej 
bielkoviny

Safaládky TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny hydinové mechanicky separované mäso min. 33%, pitná voda, slanina, 
bravčové kože,  hovädzí loj, ryža, modifikovaný škrob E1422, jedlá soľ, 
konzervačné látky E 250, E 262, živočíšna (bravčová) bielkovina, stabilizátory 
E 450, E451,zmes korenia a extrakty korenín, mäsová príchuť, dextróza, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E300, farbivo E120, paprika, 
cesnak, zahusťovadlá E407a, E412, E417, E508. Bez alergénov: lepku, 
vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich. 

Saláma Dominik Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (110%), hovädzie mäso (5%), bravčová slanina, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, štartovacia kultúra, laktóza, dextróza, koreniny, 
maltodextrín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, regulátor kyslosti E575, 
antioxidant E300,E301,  farbivo E162, E120, extrakty korenín, aróma,  
cesnak. Výrobok môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny. Vyrobené zo 115g 
bravčového a hovädzieho mäsa na 100g hotového výrobku

Výrobok obsahuje :  laktózu.
Výrobok môže obsahovať stopy: sójovej 
bielkoviny

Saláma Milano Salumificio fratelli Beretta  Salumificio fratelli 
Beretta, Taliansko 

údeniny  bravčové mäso, soľ, dextróza, korenie, antioxidant E 301, chemická 
konzervačná látka E 252.
100g produktu je vyrobených zo 139g mäsa. 

 -    

Saláma Napoli Salumificio fratelli Beretta  Salumificio fratelli 
Beretta, Taliansko 

údeniny  Talianska saláma, plátky. Zloženie: bravčové mäso, soľ, dextróza, korenie, 
antioxidant E 301, chemická konzervačná látka: E 250, E 252 . 100g produktu 
je vyrobených zo139g mäsa.

                                                              -    

Salchichon Roncal Embutidos Caula  Embutidos Caula 
ES10.01865/GE CE, 
Španielsko 

údeniny  bravčové mäso, tuk soľ, sušené mlieko, dextrín, korenie, sójová bielkovina, 
cesnak, antioxidant /E316/, chemická konzervačná látka /E250/, farbivo 
/E120/. Alergény: mliečna bielkovina, sója.100g produktu je vyrobených zo 
105g mäsa 

 mlieko a sója 

Sevilla morčací nárez  PRODUCTOS CARNICOS PIRENE 
A.S. 

 PRODUCTOS 
CARNICOS PIRENE 
A.S., Paratge la Farga 
s/n 17172 Les Planes 
d'Hostoles (Girona), 
Španielsko 

údeniny morčacie mäso 38,82%, morčacia masť 1,18%, pitná voda, olivy, zemiakový 
škrob, pasta z korenín, sója, jedlá soľ,  rastlinný olej, dextróza, stabilizátory 
E450, E451, E452 koreniny, antioxidanty E301, E326, E330, E331, želírujúce 
látky E401, E407, E410, E412, E415, chemické konzervačné latky E250, 
E262, maltodextrín, mliečne proteíny, zvýrazňovač chutnosti E621, E635, 
aróma, farbivo E170. Obsah tuku 5,7g

Výrobok obsahuje:  sóju, mlieko

Schwarzwaldská šunka Hermann Wein GmbH, Nemecko Hermann Wein 
GmbH, Nemecko

údeniny  bravčové mäso, jedlá soľ, glukózový sirup, čierne korenie, chemické 
konzervačné látky E 250, E 252, dym. 
Výrobok môže obsahovať stopy orechov a arašidov. Pripravené zo 128g 
bravčového mäsa na 100g hotového výrobku.

 stopy orechov a arašidov 

Sissi šunka VÁHALA a spol. s r.o., VÁHALA a spol. s 
r.o., 753 66  
Hustopeče nad 
Bečvou 97, CZ 342,  

údeniny bravčové mäso (min. 62 %), pitná voda,zemiakový škrob, jedlá soľ, 
stabilizátory: E250, E450, E451, zahusťovadlo E407a, rastlinná bielkovina, 
dextróza, bravčová bielkovina, aróma, antioxidant E316, extrakty korenia.

bezgluténové

 SLOVENSKA SUNKA MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové stehno bez kosti so slaninou a kožou 80%, pitná voda, jedlá 
soľ,glukózový sirup, dextróza, stabilizátor E451,E452, antioxidant 
E316,konzervačná látka E250. 

Informácia pre alergikov: obsah gluténu 
max.20 mg/kg. 

Slovenská točená saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (22%),  mechanicky separované  hydinové mäso (13,3%), 
bravčová slanina 6,7 %,  bravčové kože, pitná voda, škrob, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, sójová bielkovina, stabilizátor E450, E451, 
zvýrazňovač chuti  a arómy E621, koreniny,  dextróza, zahusťovadlo E412, 
E415, extrakty korenín, antioxidant E300, E316,  farbivo E150c, E162, E120, 
bravčová živočíšna bielkovina.

sójová bielkovina

Spišská klobása Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso (24%),  mechanicky separované hydinové mäso ( 13 %), 
hovädzie mäso (5%), pitná voda, bravčové kože,  sójová bielkovina, škrob, 
koreniny,  stabilizátor E450, E451, dextróza, antioxidant E300, E316, extrakty 
korenín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, aromatické látky, karamel, extrakt 
z červenej repy, farbivo E120, jedlá soľ, konzervačná látka E250

sójová bielkovina

Spišské párky Mäsokombinát NORD SVIT Mäsokombinát NORD 
SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 
059 21 Svit

údeniny Bravčové mäso (59%hm.), hovädzie mäso (21,2%hm.), pitná voda, bravčové 
kože, konzervačná látka E250, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300, 
mletá sladká a pálivá paprika

 Výrobok neobsahuje sóju. Výrobok môže 
obsahovať stopové množstvo sójovej 
bielkoviny.Gluten free  

Strážovská saláma TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny bravčové a hovädzie mäso (84%), slanina, bravčové vnútornosti, rastlinný 
texturát, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, konzervačná látka: (E250), 
stabilizátor: (450, E451, E452), zvýrazňovač chuti: (E621), emulgátor: (E471, 
E472c), antioxidant: (E315). Skladujte pri teplote vonkajšieho prostredia.Bez 
alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich

 SUNKA NAJVYSSEJ KVALITY 
PLATKOVANA CCA 500G 

Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny Šunka najvyššej kvality. Tepelne opracované solené mäso. Zloženie: 
bravčové stehno 90%, voda 3%, tuk 4%, jedlá soľ, konzervačná látka (E 250), 
dextróza, glukózový sirup, stabilizátory (E 451, E 452), antioxidant (E 316). 
Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy. Skladujte pri teplote od 0 - 5°C.

nieobsahuje

 SUNKA PRE DETI PLATKOVANA CCA 
500G 

Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny Šunka pre deti. Tepelne opracvované solené mäso, šunka výberová. 
bravčové stehno 83%, pitná voda 12%, jedlá soľ, dextróza, stabilizátory (E 
451, E250), želírujúce činidlo (E 407), antioxidant (kyselina askorbová). 
Výrobok neobsahuje alergény ani ich stopy. Skladujte pri teplote od 0 - 5°C.

nieobsahuje

Španielsky bochník obalený syrom  HIJOS JOSÉ DE CASAPONSA  HIJOS JOSÉ DE 
CASAPONSA, S.A., 
Ctra comarcal 26.km 
222.17813-Vall de 
Bianya (Girona), 
Španielsko,  Espaňa 
10.01810/GE 

údeniny Zloženie: bravčové mäso 48 %, bravčová masť, morská soľ, laktóza, sušené 
mlieko, dextrín, mliečne a sójové proteíny, dextróza, koreniny, regulátor 
kyslosti E575, stabilizátor E451, dymová aróma, mäsová aróma, antioxidant 
E301, zvýrazňovač chutnosti E621, konzervačná látka E252, farbivo E120. 
Syr 6 %: pasterizované kravské mlieko, mliekarenská kultúra, rennet, farbivo 
E160b, jedlá soľ, konzervačná látka E235 a E202. Obsah tuku max. 40 %. 
Obsah soli max. 3,5 %

 Výrobok obsahuje: sóju, mlieko 

 ŠPEKAČKY TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny  bravčové a hovädzie mäso min. 55%, pitná voda, slanina, bravčové kože, 
modifikovaný škrob E1422, živočíšna (bravčová) bielkovina, jedlá soľ, 
konzervačné látky E250, E262,  stabilizátor E 450, zvýrazňovače chuti a 
arómy E 621, E 635, emulgátor E 1450, antioxidant E 300, prírodné koreniny 
a extrakty prírodných korenín, zemiakový škrob, farbivo E 120, zahusťovadlá 
E412, E407a, E417, E508, dextróza, paprika, cesnak.

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.  
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Študentská saláma s kápiou TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny hydinové mechanicky separované mäso min. 33% , pitná voda, bravčové  
kože, kápia min. 5%, modifikovaný škrob E1422,ryža, stabilizátory E 450, E 
451, zahusťovadlá E 407, E 412, E 417, E 508, dextróza, zmes korenia, 
živočíšna (bravčová) bielkovina, antioxidant E 300, zvýrazňovač chuti a 
arómy E 621, mäsová príchuť, farbivo E 120, jedlá soľ, konzervačná látka E 
250, cesnak. Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a 
výrobkov z nich.  

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.  

Šunka Baron Premium Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (61%), pitná voda,  jedlá soľ, konzervačná látka E250,  
stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407,  modifikovaný škrob, E1422, 
škrob,  antioxidant E316, E331, živočíšna bielkovina, dextróza,   extrakty 
korenín, aróma   , zvýrazňovač chuti a arómy E621, maltodextrín. Výrobok 
môže obsahovať stopy sójovej bielkoviny.

Výrobok môže obsahovať stopy: sójovej 
bielkoviny

Šunka od kosti Le&co - Ing. Le&co - Ing. Jiří Lenc 
s.r.o., Poděbradská 
606, 250 90, Jirny

údeniny  bravčové stehno 80 %, voda 15%, jedlá soľ, konzervačná látka (E 250), 
želírujúce látky (E407, E508), cukor, živočíšny proteín, modifikovaný škrob 
(E1420), stabilizátory (E451, E452, E450), antioxidant (E301), prirodne 
korenie, borievky 

Šunka Remiér  CASADEMONT SA PARAJE 
CONSTANTINS 

 CASADEMONT SA 
PARAJE 
CONSTANTINS 
17164 BONMATI 
GIRONA Španielsko 

údeniny bravčové mäso 70%, pitná voda, jedlá soľ, dextróza, laktóza, stabilizátor 
E451-i, antioxidant E331, E316, zahusťovadlo E407, aróma, chemická 
konzervačná látka E250. Výrobok môže obsahovať stopy mliečnych a 
sójových derivátov. Obsah tuku 3,5g.

Výrobok obsahuje: mlieko vrátane laktózy, 
sójové deriváty

Šunka Romana Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (68%), pitná voda, jedlá soľ,  konzervačná látka E250, 
modifikovaný škrob E1422, sójový proteín, stabilizátor E450, E451, dextróza, 
zahusťovadlo E407, E417, E412,antioxidant E331, E301, škrob, bravčová 
živočíšna bielkovina, farbivo E150c, E162, aróma, koreniny, horčica

Výrobok obsahuje :   sója,  horčica

Šunková saláma TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Bravčové a hovädzie mäso min 55 %, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ, 
konzervačná látka E 250, modifikovaný škrob E1422, živočíšna (bravčová) 
bielkovina, zahusťovadlá E 407, E 508, E 516, škrob, stabilizátor: E 450, E 
451, antioxidant E300,  zvýrazňovač chuti a arómy E621, mäsová príchuť, 
zmes korenia, cesnak, hrachová vláknina, dextróza, farbivo E120.  Bez 
alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich. 

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.

Talianska Mortadella  Chovaneček a.s  Chovaneček a.s., 
Novobranská 14, 412 
01 Litoměřice, Česká 
republika 

údeniny bravčové mäso 50%, bravčová masť, pitná voda, jedlá soľ a stabilizátor 
dusitan sodný, zemiakový škrob, farbivo košenila, regulátory kyslosti: kyselina 
mliečna, kyselina citrónová a uhličitany sodné, antioxidant erytorban sodný, 
stabilizátor: trifosforečnany, zvýrazňovač chutnosti: glutaman sodný, 
dextróza, koreniny, horčica, koreniaci extrakt, cukor. obsah tuku max. 30%. 
obsah soli max. 2,5%

Výrobok obsahuje lepok, stopy horčice.

Tenké párky TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny hydinové mechanicky separované mäso min.38 %, pitná voda, bravčové 
kože, ryža, hovädzí loj, modifikovaný škrob E1422, jedlá soľ, konzervačné 
látky E 250, E 262, živočíšna (bravčová) bielkovina, stabilizátory E 450, E 
451, antioxidant E 300, zvýrazňovač chuti a arómy E 621, hroznový cukor, 
koreninové extrakty, zahusťovadlá E 407a, E 412, E 417, E 508, dextróza, 
farbivo E 120.Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a 
výrobkov z nich

Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, 
zeleru, horčice a výrobkov z nich.

Tokajská saláma Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso 110 %, hovädzie mäso 5 %, bravčová slanina, jedlá soľ, 
konzervačná látka E250, štartovacia kultúra, laktóza, koreniny, dextróza, 
regulátor kyslosti E575, extrakty korenín, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, 
antioxidant E316, E300, aróma, farbivo E162. Vyrobené zo 115 g bravčového 
a hovädzieho mäsa na 100g hotového výrobku.

laktóza, môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

Toustový nárez Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové mäso  60 %,  bravčové kože, pitná voda,  jedlá soľ, konzervačná 
látka E250, stabilizátor E450, E451, zahusťovadlo E407, regulátor kyslosti 
E331, dextróza, živočíšna bielkovina,  antioxidant  E301, extrakty korenín, 
aróma, zvýrazňovač chuti  a arómy E621, škrob, maltodextrín

Výrobok môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny

TRADICNA DOMACA KLOBASA MINI JAKUB ILAVSKY údeniny Zloženie: 80% bravčové mäso, pitná voda, jedlá soľ, antioxidant E-300, 
sacharóza, prírodné koreniny, extrakt korenín, stabilizátor E-575,E-450, 
chuťové látky E-621 a E-635, rasca celá, cesnak

neobsahuje

TS PRAVA SOVDRA KRKOVICKA  BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 

údeniny br. krkovička bez kosti (min. 98%), jedlá soľ, stabilizátor E250, cukor, 
antioxidant E301, koreniny

nieobsahuje

TS PRAVA SOVDRA STEHNO BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 

údeniny br. stehno bez kosti (99 %), jedlá soľ, stabilizátor E250, cukor, antioxidant 
E301, koreniny

nieobsahuje

TS PRAVA SUNKA NEUDENA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 85 %), voda, jedlá soľ, modifikovaný škrob, stabilizátory 
E450, E451, E452, E250, dextróza, antioxidant E301, extrakty korenia, 
zahusťovadlá E407, E415

nieobsahuje

TS PRAVA SUNKA UDENA BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 90 %), voda, jedlá soľ, stabilizátory E450, E451, E250, 
modifikovaný škrob, antioxidant E301, koreniny, dextróza, zvýrazňovač chuti 
a arómy E621

nieobsahuje

TS PRAVE PARKY O.A. BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso (min. 48 %), hovädzie mäso (min. 9 %), voda, zemiakový 
škrob, jedlá soľ, stabilizátory E450, E451, E250, koreniny, antioxidant E300, 
farbivo E120

neobsahuje

TS PRAVE SPEKACKY O.A. BERTO sk, s.r.o BERTO sk, s.r.o., 
Hlavná 1, 900 66 
Vysoká pri Morave

údeniny bravčové mäso a hovädzie mäso (min. 80 %), bravčová slanina, voda, jedlá 
soľ, zemiakový škrob, stabilizátory E450, E451, E325, E250, koreniny, 
zvýrazňovač chuti a arómy E621, farbivo E120

neobsahuje

 TURISTA SO SYROM MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny : Bravčové mäso (67 % ), bravčová slanina, tavený syr ( 15 %) ( obsahuje: 
syr, maslo, mlečna bielkovina, želatína, jedlá soľ, prírodná aróma ), jedlá soľ, 
sójový proteín, pitná voda, stabilizátor E 451, koreniny, sušený glukózový 
sirup, sušená zelenina ( cesnak ), zvýrazňovač chuti a arómy E 621, E 262, 
E635, antioxidant e 301, aróma ( obsahuje sójové bôby, zeler ), farbivo E 120, 
konzervačná látka E 250. Informácie pre alergikov: Výrobok obsahuje sóju, 
mlieko a zeler. 

Výrobok môže obsahovať stopy  vajec a 
oxidu siričitého. Obsah gluténu max. 20 
mg/ kg.

Údená hydinová delikatesa klasik HYZA a.s. HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 
Topoľčany

údeniny hydinové mäso 60 %, pitná voda, zemiakový škrob, jedlá soľ,  konzervačná 
látka   E 250, E262, zahusťovadlo E407, E415, stabilizátory  E450, E451,   
extrakty korenia, antioxidant E301, zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635, 
farbivo E120, modifikovaný zemiakový škrob E1420, E1442, sójová 
bielkovina, rastlinná vláknina, dextróza, aróma

sója

UDENA KRKOVICKA BEZ KOSTI V.L. Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny  bravčová krkovička bez kosti (60 %), pitná voda (25 %), jedlá soľ,  
konzervačná látka E250, modifikovaný škrob E1422, sójová bielkovina, 
bravčová živočíšna bielkovina, stabilizátor E450,E451, dextróza, 
zahusťovadlo E 407, E 417, E 412, antioxidant E 331, E 301, aróma, farbivo E 
150c a E 162

Obsahuje sója

Údená lahôdka z karé Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové karé bez kosti (62%), pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, 
modifikovaný škrob E1422, sójový proteín, stabilizátor E450, E451, dextróza, 
zahusťovadlo E407, E417, antioxidant E331, E301, aróma, škrob, živočíšna 
bielkovina

sója

Údená slanina na opekanie MECOM GROUP s.r.o., MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 

údeniny bravčový bok bez kosti s kožou ( min. 95 %), jedlá soľ, konzervačná látka E 
250

Údené domáce párky CIMBAĽÁK s.r.o. CIMBAĽÁK s.r.o., 
Duklianska 17A/3579, 
085 01 Bardejov

údeniny 27% hydinové mechanický separované mäso, 16% bravčové mäso,10% 
hovädzie mäso, 5%bravčové kože, 4% bravčová slanina, pitná voda, 
zemiakový škrob, sójová bielkovina, jedlá soľ, koreniny a extrakty korenín, 
stabilizátor E450,E451, dextróza, zvýrazňovač chutnosti E621, E635, 
antioxidant E316, sušená zelenina (cesnak), farbivoE120, konzeravčná látka 
E250, kvasnicové extrakty

Informácia pre alergikov: výrobok 
obsahuje sóju a môže obsahovať stopové 
množstvo gluténu

UDENE STEHNO SAL V.L. Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (60 %), pitná voda (25 %), jedlá soľ,  konzervačná látka 
E250, škrob, modifikovaný škrob E1422, sójová bielkovina, bravčová 
živočíšna bielkovina, stabilizátor E450,E451, dextróza, zahusťovadlo E 407, E 
417, E 412, antioxidant E 331, E 301, aróma, farbivo E 150c a E 162

Obsahuje sója

Uhorská klobása MECOM GROUP s.r.o. MECOM GROUP 
s.r.o., Poľná 4, 066 01 
Humenné

údeniny bravčové mäso, bravčová slanina, jedlá soľ, cesnak, koreniny, extrakty 
korenín, dextróza, konzervačná látka E250, zvýrazňovač chuti a arómy 
E621,E635, maltodextrín, antioxidant E 300, prírodné farbivo E120, 
štartovacia kultúra. Na 100g hotového výrobku bolo použité 102g  mäsa

 výrobok môže obsahovať stopy laktózy, 
obsah gluténu max.20 mg/kg. glutén 
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 VIEDENSKE PARKY TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: bravčové a hovädzie mäso min. 42%,  pitná voda max.30%, 
slanina, bravčové kože, jedlá soľ, konzervačná látka E250, živočíšna 
(bravčová) bielkovina, zvýrazňovač chuti a arómy E621, zmes korenia a 
extraktov korenín, dextróza, antioxidant E 300,farbivo E 120, stabilizátory E 
450, E 451.                                                                                                       
Bez alergénov: lepku, vajec, sóje, mlieka, zeleru, horčice a výrobkov z nich.

neobsahuje

VYSOČINA SALAMA TAURIS, a.s TAURIS, a.s., 
Potravinárska 6, 979 
01 Rimavská Sobota

údeniny Zloženie: bravčové a  hovädzie mäso (84%), slanina, bravčové kože, 
bravčové vnútornosti, vláknina, jedlá soľ, zmes korenia, cesnak, konzervačná 
látka E250, stabilizátor E451, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant 
E315.
Bezlepkový výrobok

Zaúdená šunka Sen Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno (66%), pitná voda, jedlá soľ, konzervačná látka E250, 
zahusťovadlo E407,  živočíšna bielkovina, stabilizátor E450, E451,  regulátor 
kyslosti E331, dextróza,   antioxidant E316, extrakty korenín, aróma, 
modifikovaný škrob E1422, škrob.  Výrobok môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny.

Výrobok môže obsahovať stopy sójovej 
bielkoviny. 

ZLATE MORAVSKE MASO V.L. Púchovský mäsový priemysel,a.s. Púchovský mäsový 
priemysel,a.s.,Vsetíns
ka cesta 1354/15,  
020 39 Púchov

údeniny bravčové stehno bez kosti (71 %), pitná voda, jedlá soľ,  konzervačná látka 
E250, modifikovaný škrob E1422, sójový proteín, stabilizátor E450, E451,  
zahusťovadlo E407, živočíšna bielkovina,   dextróza,  regulátor kyslosti  E331, 
škrob, aróma, dymová aróma. 

Obsahuje sója

7/7


