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Bramborový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C      

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Vlašský salát 

 Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-vařené brambory, jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně 

oddělené 28%, voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka 

zvýrazňující chuť a vůni E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát 

E262, SOJA), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.hrách(hrášek zrno, 

voda, sůl), steril.celer(CELER,pitná voda,ocet,sůl,OXID SIŘIČITÝ), 

steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), hořčice pln.(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, 

ocet,cukr,jedlá sůl,koření,antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná), 

majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202, 

barvivo betakaroten), cukr,sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Pochoutkový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-šunkový salám(vepřové maso 55%, voda, stabilizátory E250, E450,E451, 

regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, modifik. škrob E1420, karegen E407, 

kůžový protein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený glukózový sirup, aroma, barvivo E120,  

zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, dextroza),jemný salám(vepřové maso 

33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.hrách(hrášek zrno, voda, sůl), 

hořčice(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření,antioxidant disiřičitan 

draselný,barvivo žluť hořčičná), majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

cibule,cukr,sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Salát Pikant 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, 

jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

cibule,sůl,mletý pepř,hořčice pln.(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření, 

antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná),                                                                        

konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Salát Rumcajs 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, 

jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

sůl,steril.feferony(feferony,voda,ocet,sůl),  konzervant E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C  

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Vajíčkový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-vařená VEJCE 36%,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs 

modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

vařené brambory,cibule,steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření),  

Hořčice pln.( voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření, 

antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná), cukr,sůl, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C  

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Feferonový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), 

eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b), 

cibule,steril hrách,rostliný olej,steril.feferony 5%( feferony,voda,ocet,sůl), cukr,mletý pepř 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Neapolský salát (SOJA) 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-vařené sojové maso,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

cibule,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), 

raj.protlak(rajčata,voda,cukr), rostliný olej, hořčice pln, 

(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,bocet,cukr,jedlá sůl,koření,antioxidant disiřičitan 

draselný,barvivo žluť hořčičná), cukr,sůl,pepř 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Hanácký salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-červ.zelí steril(zelí hlávk. červené, voda, ocet kasný lihový,sůl, extrakt 

koření, sladidlo sacharin).,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový(pitná voda,ocet kvasný 

lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150),HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten), cibule,cukr,sůl, 

konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Zelný s kapií 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí 60%, paprika kapie 20%, cibule,rostliný olej,voda,cukr,ocet 

(pitná voda,ocet kvasný lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150),sůl 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Zelný s křenem 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí 75%,cibule,stolní olej,voda,cukr,ocet(pitná voda,ocet kvasný 

lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150),sůl, 

křen 5%( křen,pitná voda,ocet,cukr,jedlá sůl,rostlinný olej,kys.citronová,E330,kukuřičný 

škrob,Antioxidant E224-sířeno,koření,kys.askorbová E300,náhradní sladidlo E954) 

Uchovávat a skladovat do  +5° C. Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Zelný s kukuřicí 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí 70%,cibule, rostlinný olej,voda,cukr,steril.kukuřice 10%( 

kukuřice,pitná voda,cukr,jedlá sůl,antioxydant kyselina citrónová), sůl 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů od dodání 

 

Rajčatový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-rajčata 63%,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten), cibule,cukr,sůl, 

mletý pepř,vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list,pepř celý,nové koření),  

konzervant  E211,E202, 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Zelný s cibulí 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí 80%,cibule 10%,rostlinný olej,voda,cukr,ocet(pitná voda,ocet 

kvasný lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150),sůl 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Salát U 236 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, 

jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509, 

barvivo E160b), steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), 

steril.hrách(zelí hlávk. červené, voda, ocet kvasný lihový,sůl, extrakt koření, sladidlo 

sacharin),rostlinný olej,steril.feferony(feferony,voda,ocet,sůl). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Rybí salát s majonézou 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku- 35% řezy ze SLEĎů(clupea harengus),majonéza 21%(rostlinný olej,pitná 

voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415), 

VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý), 

kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr, 

konzervant E202,barvivo betakaroten),  

steril zelí bílé(zelí,voda,ocet,cukr,sůl.kys.citronová,výtažky koření, OXID SIŘIČITÝ),  

steril mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), cibule, 

mletý pepř,cukr,sůl,vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list,pepř celý,nové koření), 

konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Pepřenky 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-řezy ze SLEĎů(clupea harengus),steril.zelí 

bílé(zelí,voda,ocet,cukr,sůl.kys.citronová,výtažky koření, OXID SIŘIČITÝ), 

steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl),cibule, steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a 

kořenící přísady), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), stolní 

olej,steril.feferony,mletý pepř 0,1%  

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Matjesy 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-loupané řezy ze SLEĎů(clupea harengus),cibule,rostlinný olej,pepř 

celý,bobkový list 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Utopenci 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-loupané špekáčky(vepřové a hovězí maso(48%),vepř. sádlo,voda, vepřové 

kůže, bramb.škrob, sůl, stabilizátory E250,E450,E451, antioxidanty E300,E301,E330, 

emulgátor E471, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120, kultura MLÉČNÉHO 

kvašení, česnek, koření) ,cibule,ocet(pitná voda,ocet kvasný lihový,aromatizováno 

estragonovou silicí,barvivo E150),voda,mletý pepř,mletá pálivá paprika 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 15 dnů od dodání 

 

Lutenice 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Vařené brambory,rajčatový protlak(rajčata,voda,cukr), 

rostlinný olej,cibule,česnek.pasta(česnek, sůl),feferony,mletý pepř,sůl                                                                                           

Uchovávat a skladovat do  +5° C . Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Dělnický salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

Jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA,)cibule,rajčatový 

protlak(rajčata,voda,cukr) ,sůl, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Hermelínový salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-sýr Hermelín 17%( MLÉKO,jedlá sůl,MLÉKAŘSKÉ 

KULTURY,Penicillium candidum  45%t.v.s.,24%tuk), majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), vařená VEJCE,jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 

28%, voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující 

chuť a vůni E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,MLÉKO(1,5 % tuku),sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Finská pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl, 

konservační  látky(sorban draselný),regulátor kyselosti(kyselina citrónová),aroma), 

majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202, 

barvivo betakaroten), sýr-niva(53%tuku v sušině,MLÉKO,MLÉKAŘSKÁ KULTURA ,    

do 6% jedlé soli,plíseň penicillium rogueforti) ,cibule,mléko. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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SOJOVÉ MASO s kukuřicí (SOJA) 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku- vařené SOJOVÉ MASO,steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící 

přísady), rajčatový.protlak(rajčata,voda,cukr), steril. kukuřice10%( kukuřice,pitná voda,cukr, 

jedlá sůl,antioxydant kyselina citrónová), rostlinný olej, 

hořčice pln(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření, 

antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná), cukr,sůl,pepř 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Sýrový salát se salámem 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, 

jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady),steril.hrách(hrášek zrno, voda, 

sůl),rostlinný olej. 

.Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

                               

Maďarský salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku- šunkový salám(vepřové maso 55%, voda, stabilizátory E250, E450,E451, 

regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, modifik. škrob E1420, karegen E407, 

kůžovýprotein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený glukózový sirup, aroma, barvivo E120,  

zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, dextroza), jemný salám(vepřové maso 

33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.hrách(hrášek zrno, voda, 

sůl),steril.kapie(okurky,pitnávoda,ocet,cukr,sůl,koření),HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ 

SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření,antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná), 

majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cibule,cukr,sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C  

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Těstovinový salát se zeleninou 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Vařené těstoviny 30%( semolinové sušené - semolina z tvrdé 

PŠENICE(96%),špenátový prášek(2%),rajčatový prášek(2%),okurka 

zel.,cibule,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), kapie,rajčata,cukr,sůl,pepř, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Roudenský salát 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten), 

mrkev,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule,pitná voda,jedlá sůl, 

Antioxidant E300,regulátor kyselosti E330), cukr,ocet(pitná voda,ocet kvasný 

lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150),sůl, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

  

Zelný salát s mrkví  

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bílé zelí 70%,mrkev 15%,voda,ocet(pitná voda,ocet kvasný 

lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150), rostlinný olej,cukr,sůl. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Zelný salát s ananasem 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-zelí bílé 70%,kompot.ananas 10%( ananas,pitná voda,cukr, 

regulátor kyselosti E330), cibule,voda,olej,cukr,ocet,sůl. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Pitkinúv mls 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA) 

cibule,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), eidam sýr(30% tuku 

v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b), 

vařená VEJCE, feferony,ocet(pitná voda,ocet kvasný lihový,aromatizováno estragonovou 

silicí,barvivo E150), sůl, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Gronská pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový 

(pitná voda,ocet kvasný lihový,aromatizováno estragonovou silicí,barvivo E150), 

HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), steril.celer(CELER, pitná voda,ocet,sůl, OXID SIŘIČITÝ),  

jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), rajčatový 

protlak(rajčata,voda,cukr), citrónka(voda,zahuštěná citrónová šťáva, kyseliny:citrónová 

kyselina,antioxidant, 

Kyselina askorbová,cukr,glukózový sirup,přírodní a přírodně identická aromatická látka 

citrón,konzervant E224),cukr,sůl. konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C. 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Budapešťská pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-měkký tvaroh(odtučněné paster.MLÉKO,syřidlo),  

rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a tuky,emulátor(E475,E471),sůl, 

konservační  látky(sorban draselný),regulátor kyselosti(kyselina citrónová),aroma), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady),cibule,MLÉKO,sůl, 

mletá paprika. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Moravská pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), steril.mrkev(mrkev,pitná 

voda,ocet,sůl), steril.celer(CELER, pitná voda,ocet,sůl, OXID SIŘIČITÝ), 

steril.hrašek(hrášek zrno, voda, sůl),dederony, konzervant  E211,E202 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Topinková pomazánka  (česneko – sýrová pikantní) 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),eidam.sýr(30% tuku 

v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b 

), feferony,česnekový extrakt. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Rybí pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-RYBIČKY v oleji 55%,rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné 

oleje a tuky,emulátor(E475,E471),sůl, 

konservační  látky(sorban draselný),regulátor kyselosti(kyselina citrónová),aroma), 

cibule,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření),sůl. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 
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Nakládané syrečky s cihlou 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení: výrobku-odtučněný zrající sýr 60%( TVAROH,jedlá sůl max. 5,5%,regulátory 

kyselosti E170 E500,MLÉKAŘSKÉ KULTURY), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% 

sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo 

E160b)cibule,rostlinný olej,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), 

pepřové koření. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Nakládané syrečky s nivou 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku- odtučněný zrající sýr 30%( TVAROH,jedlá sůl max. 5,5%,regulátory 

kyselosti E170 E500,MLÉKAŘSKÉ KULTURY), niva 30%(53%tukuv 

sušině,MLÉKO,MLÉKAŘSKÁ KULTURA ,do 6% jedlé soli,plíseň penicillium 

rogueforti), cibule,rostlinný olej,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící 

přísady),pepřové koření.  

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Nakládaný hermelín 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-přírodní zrající sýr s bílou plísní na povrchu 60%( MLÉKO,jedlá 

sůl,MLÉKAŘSKÉ KULTURY,Penicillium candidum  45%t.v.s.,24%tuk), rostlinný olej, 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), pepřové koření. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Turistická pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení: majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), turist.salám(vepřové maso 58%,hovězí maso 38%,vepřové sádlo,jedlá sůl, 

vepřová bílkovina, glukózový sirup, konzervant E250, dextroza, antioxidantyE316, E326, 

látka zvýrazňující chuť a vůni E635, barvivo E120.) rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% 

tuku),rostlinné oleje a tuky,emulátor(E475,E471), paprika mletá, tavený sýr(sýry, voda, 

SMETANA 10%,MÁSLO, tavící soli E339,E450,E452, sušená SYROVÁTKA, sušené 

PODMÁSLÍ, stabilizátor karagenam. 

 

 

 

 

 



Lososová pomazánka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení: majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a tuky,emulátor(E475,E471) 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b 

) rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a tuky,emulátor(E475,E471). 

drc.nepravý losos(drcené solené filé z ALJAŠSKÉ TRESKY  80%,rostlinný olej, 

Jedlá sůl 5%, kouřové aroma, konzervant E202 aE211, potravinářské barvivo E110 a E124), 

citronka(citrónová šťáva z koncentrátu, kyselina citrónová,aroma, kyselina l-askorbová,E211. 
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Smaženka 

 Výrobek tepelně opracovaný,určený k prodeji ve studeném stavu 

Množství výrobku-min 140g  

Složení výrobku -VEJCE,strouhanka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, 

sůl.Obsahuje LEPEK),MLÉKO,chléb(pšeničná mouka, žitná mouka, FH Stabil, droždí, kmín, 

sůl Obsahuje LEPEK) ,cibule,hořčice(voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá 

sůl,koření,antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná), steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící 

přísady),sůl,pepř,rostlinný olej. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Bramborák 

Výrobek tepelně opracovaný,určený k prodeji ve studeném stavu 

Množství výrobku-min 120g 

Složení výrobku-brambory, PŠENIČ. MOUKA, MLÉKO, VEJCE, česneková 

pasta(česnek,sůl), majoránka,sůl,pepř,rostlinný olej. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Sekaná peč. 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-vepřové maso,voda,hovězí maso,vepřové sádlo,hrubá 

MOUKA,strouhanka(pšeničná mouka, rostlinný olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK), cibule,česneková pasta(česnek, sůl), směs koření DFA(emulgátory a 

stabilizátory(E450,E407,E415),živočišná bílkovina, 

glutaman E621,antioxidant E300,barvivo E120,směs koření včetně česneku),dusitanová sůl 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 5 dnů. od dodání 

 

Smažený vepřový řízek 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-Vepřové maso,strouhanka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, 

sůl.Obsahuje LEPEK)MOUKA, VEJCE  

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 
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Smažený kuřecí řízek 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku- kuřecí maso,strouhanka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, 

sůl.Obsahuje LEPEK)MOUKA, VEJCE  

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 

 

Topinka s Lutenicí 

Výrobek tepelně opracovaný,určený k prodeji ve studeném stavu 

Množství výrobku-min 60g  

Složení výrobku :Lutenice(Vařené brambory,rajčatový protlak(rajčata,voda,cukr), 

rostlinný olej,cibule,česnek.pasta(česnek, sůl),feferony,mletý pepř,sůl), chléb(pšeničná 

mouka, žitná mouka, FH Stabil, droždí, kmín, sůl Obsahuje LEPEK),pórek,rostlinný olej. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Smažený karbanátek 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Množství výrobku-min. 100g 

Složení výrobku-Vepřové maso, cibule, MOUKA, sůl, kmín mletý ,pepř, VEJCE, 

strouhanka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje LEPEK) 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 
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Chlebíček hermelínový 

Množství výrobku-min.40g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK), hermelínový salát(sýr Hermelín 17%( MLÉKO,jedlá sůl,MLÉKAŘSKÉ 

KULTURY,Penicillium candidum  45%t.v.s.,24%tuk), majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), vařená VEJCE,jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 

28%, voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující 

chuť a vůni E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA.), 

cibule,MLÉKO(1,5 % tuku),sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202), vař.VEJCE, 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s turistou a sýrem 

Množství výrobku-min.55g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK), bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202), turist.salám(vepřové maso 

58%,hovězí maso 38%,vepřové sádlo,jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, 

konzervant E250, dextroza, antioxidantyE316, E326, látka zvýrazňující chuť a vůni E635, 

barvivo E120), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b), 

steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček se šunkou 

Množství výrobku-min.60g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),šunka(obsah masa 81%,pitná voda, 

jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, 

dextróza, cukr, aroma), okurka,rajče,vař.VEJCE,majonéza(rostlinný 

olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá sůl,modifik.škrob E1422,semínko 

HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant E202,antioxidant E385,přírodní 

barvivo beta-karoten,koření). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s debrecínou 

Množství výrobku-min.55g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř, konzervant  E211,E202), debrecínka(vepřové maso 72%, 

voda, fosfáty E450,E451, karagen E407, 

Bramborový škrob, glutamát sodný E621, cukr, xantan E415, SOJA, askorbat sodný E316, 

E635, barvivo, aroma), steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril,kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Šlepr  s.r.o, Dubany  22, 411 17  Libochovice 

                           IČO 28686420,DIČ CZ28686420   tel.416591122       

                                                           CERTIFIKÁT 

             Sdělení údajů o výrobku podle zákona č.110/97-nebalené potraviny 

 

Chlebíček švédský 

Množství výrobku-min.75g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř, konzervant E211,E202), šunka(obsah masa 81%,pitná 

voda, jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, 

dextróza, cukr, aroma), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské 

MLÉKO, MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený 

E509,barvovo E160b), okurka,rajče,majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 

sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385, přírodní barvivo beta-karoten,koření), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček se šunk.salámem 

Množství výrobku-min.64g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),šunk.salám(vepřové maso 55%, 

voda, stabilizátory E250, E450,E451, regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, 

modifik. škrob E1420, karegen E407, kůžový protein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený 

glukózový sirup, aroma, barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, 

dextroza.), okurka, rajče,vař.VEJCE, majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 

sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385,přírodní barvivo beta-karoten,koření). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček s turistou 

Množství výrobku-min.53g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202) ,turist.salám(vepřové maso 

58%,hovězí maso 38%,vepřové sádlo,jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, 

konzervant E250, dextroza, antioxidantyE316, E326, látka zvýrazňující chuť a vůni E635, 

barvivo E120.) steril.okurka (okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s poličanem 

Množství výrobku-min.40g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), poličan(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, 

vepřové kůže, jedlá sůl max.4,2%, voda, směs koření a extr.koření, maltodextrin, dextróza, 

start. kultura mikroorganismů,barvivo E162,E120,konzervant E250, antioxidant E316), 

steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s vejcem 

Množství výrobku-min.65g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),vař.VEJCE, majonézový 

přeliv(majonéza,cukr,voda), šunka(obsah masa 81%,pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor E451, 

E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, dextróza, cukr, aroma), 

okurka,rajče. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

 



 Šlepr  s.r.o, Dubany  22, 411 17  Libochovice 

                           IČO 28686420,DIČ CZ28686420   tel.416591122       

                                                           CERTIFIKÁT 

             Sdělení údajů o výrobku podle zákona č.110/97-nebalené potraviny 

 

Chlebíček se sýrem 

Množství výrobku-min.47g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované 

kravské MLÉKO,MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený 

E509,barvovo E160b), steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady),vař.VEJCE,mletá sl.paprika. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s nivou 

Množství výrobku-min.40g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),finská pomazánka(-Rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl, 

konservační  látky(sorban draselný),regulátor kyselosti(kyselina citrónová),aroma), 

majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202, 

barvivo betakaroten), sýr-niva(53%tuku v sušině,MLÉKO,MLÉKAŘSKÁ KULTURA ,    

do 6% jedlé soli,plíseň penicillium rogueforti) ,cibule,mléko),zel.nať. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s rajčetem 

Množství výrobku-min.45g 

Složení výrobku-chleb.veka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), rajče,majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 

sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385,přírodní barvivo beta-karoten,koření.), cibule. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček Manka 

Množství výrobku-min.40g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),sal.rumcajs(jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, 

voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a 

vůni E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

sůl,steril.feferony(feferony,voda,ocet,sůl),  konzervant E211,E202), pórek 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček Labužník 

Množství výrobku-min.80g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202), šunk.salám(vepřové maso 55%, 

voda, stabilizátory E250, E450,E451, regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, 

modifik. škrob E1420, karegen E407, kůžovýprotein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený 

glukózový sirup, aroma, barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, 

dextroza), turista(vepřové maso 58%,hovězí maso 38%,vepřové sádlo, 

jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, konzervant E250, dextroza, antioxidanty 

E316, E326, látka zvýrazňující chuť a vůni E635, barvivo E120), eidam.sýr(30% tuku 

v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské MLÉKO,MLÉKAŘSKÉ 

KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo 

E160b),vař.VEJCE,rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C. Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček se strouhaným salámem 

Množství výrobku-min 45g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),jemný salám(vepřové maso 

33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory 

E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

vař.VEJCE,majonézový přeliv(majonéza,cukr,voda). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s vysočinou 

Množství výrobku-min 45g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),vysočina(vepřové maso 

66%,hovězí maso 15%, vepřové sádlo 13%,solící směs E250, regulátor kyselosti E500, 

protispékací látka E535, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, cukry, kvasniční extrakt, 

antioxidant E301, barvivo E120),čínské zelí,vař.VEJCE,steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření) ,steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s pórkem 

Množství výrobku-min.45g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202 

),vař.VEJCE,majonézový přeliv(majonéza,cukr,voda),pórek. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček s lososem  

Množství výrobku-min.40g 

Složení výrobku-chleb.veka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),drc.nepravý losos(drcené solené filé z ALJAŠSKÉ TRESKY  80%,rostlinný olej, 

Jedlá sůl 5%, kouřové aroma, konzervant E202 aE211, potravinářské barvivo E110 a E124), 

rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a tuky,emulátor(E475,E471),sůl, 

konservační  látky(sorban draselný),regulátor kyselosti(kyselina citrónová),aroma), 

majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá sůl,modifik.škrob E1422,semínko 

HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant E202,antioxidant E385, 

přírodní barvivo beta-karoten,koření.),cibule. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s vejcem XL 

Množství výrobku-min.80g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),vař.VEJCE, majonézový 

přeliv(majonéza,cukr,voda), šunk.salám(vepřové maso 55%, voda, stabilizátory E250, 

E450,E451, regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, modifik. škrob E1420, karegen 

E407, kůžovýprotein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený glukózový sirup, aroma, barvivo 

E120, zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, dextroza), steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril,kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady) 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček se šunkou XL 

Množství výrobku-min.80g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),šunka(obsah masa 81%,pitná voda, 

jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, 

dextróza, cukr, aroma), vař.VEJCE,majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 

sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385,přírodní barvivo beta-karoten,koření).steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril,kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady) 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Chlebíček s debrecínou XL 

Množství výrobku-min. 80g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř, konzervant  E211,E202), debrecínka(vepřové maso 72%, 

voda, fosfáty E450,E451, karagen E407, 

Bramborový škrob, glutamát sodný E621, cukr, xantan E415, SOJA, askorbat sodný E316, 

E635, barvivo, aroma), steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril,kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 
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Chlebíček s debrecínou a sýrem XL 

Množství výrobku-min. 80g 

Složení výrobku-chleb.veka(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, Diapol PX, sůl.Obsahuje 

LEPEK),bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř, konzervant  E211,E202), debrecínka(vepřové maso 72%, 

voda, fosfáty E450,E451, karagen E407, 

Bramborový škrob, glutamát sodný E621, cukr, xantan E415, SOJA, askorbat sodný E316, 

E635, barvivo, aroma),eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské 

MLÉKO,MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený 

E509,barvovo E160b) steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril,kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Šunka v aspiku 

Množství výrobku-min.95g 

Složení výrobku-šunka(obsah masa 81%,pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, 

želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, dextróza, cukr, aroma),bram.salát(vařené 

brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), steril.okurky(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej,pitná voda, směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),cukr,sůl, mletý 

pepř,konzervant  E211,E202),steril okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), 

vař.VEJCE,vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list,pepř celý,nové koření). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 
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Turistické vejce 

Množství výrobku-min.95g 

Složení výrobku-bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202), vař.VEJCE,  

turistický salám(vepřové maso 58%,hovězí maso 38%,vepřové sádlo, 

jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, konzervant E250, dextroza, antioxidanty 

E316, E326, látka zvýrazňující chuť a vůni E635, barvivo E120), majonézový 

přeliv(majonéza,cukr,voda),okurka steril.( okurky,pitná voda,ocet,cukr, sůl, koření), steril. 

paprika(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady) 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Pražské vejce 

Množství výrobku-min.95g 

Složení výrobku-bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202),vař.VEJCE,majonézový 

přeliv(majonéza,cukr,voda), šunk.salám(vepřové maso 55%, voda, stabilizátory E250, 

E450,E451, regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, modifik. škrob E1420, karegen 

E407, kůžovýprotein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený glukózový sirup, aroma, barvivo 

E120, zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, dextroza.), okurka,rajče. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 24 hod. od dodání 

 

Salámový aspik 

Množství výrobku-min.110g 

Složení výrobku-bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202), jemný salám(vepřové maso 

33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA.), 

steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), steril.hrách(hrášek zrno, voda, 

sůl),.VEJCE,vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list,pepř celý,nové koření). 

Uchovávat a skladovat do  +5° C.Spotřebovat do 48 hod. od dodání 



Šlepr  s.r.o, Dubany  22, 411 17  Libochovice 

                           IČO 28686420,DIČ CZ28686420   tel.416591122        

                                                           CERTIFIKÁT 

             Sdělení údajů o výrobku podle zákona č.110/97-nebalené potraviny 

 

Salámová huspenina 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, 

jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA.), 

cibule,vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list, pepř celý,nové koření),sůl,mletý 

pepř,rajče,okurka,vař.VEJCE. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 

 

Šunkový dort 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-bram.salát(vařené brambory 59%, steril.mrkev(mrkev,pitná voda,ocet,sůl), 

steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), cibule, majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda, směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),cukr,sůl, mletý pepř,konzervant  E211,E202), 

vař.aspik(želatina,voda,sůl,cukr,ocet,bobkový list,pepř celý,nové koření), šunka(obsah masa 

81%,pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, 

maltodextin, dextróza, cukr, aroma), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované 

kravské MLÉKO, 

MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený E509,barvovo E160b), 

vař.VEJCE,rajče,okurka,cibule. 

Uchovávat a skladovat do  +5° C 

Spotřebovat do 48 hod. od dodání 

 

Tatarská omáčka 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných 

škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten),hořčice(Voda,HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,ocet,cukr,jedlá sůl,koření, 

antioxidant disiřičitan draselný,barvivo žluť hořčičná) 

,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření),cibule,cukr,sůl. 

Uchovávat a skladovat do +5°c 

Spotřebovat do 48 hod.od dodání 

 

 

 

 

 

 

 



 Šlepr  s.r.o, Dubany  22, 411 17  Libochovice 

                           IČO 28686420,DIČ CZ28686420   tel.416591122        

                                                           CERTIFIKÁT 

             Sdělení údajů o výrobku podle zákona č.110/97-nebalené potraviny 

 

Obložená mísa 

Množství výrobku-dle dodacího listu 

Složení výrobku-šunkový salám(vepřové maso 55%, voda, stabilizátory E250, E450,E451, 

regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, modifik. škrob E1420, karegen E407, 

kůžový protein, koření, sůl, antioxidant E316, sušený glukózový sirup, aroma, barvivo E120,  

zvýrazňovač chuti E621, kaliumchlorid E508, dextroza), šunka(šunka(obsah masa 81%,pitná 

voda, jedlá sůl,stabilizátor E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, 

dextróza, cukr, aroma) ,debrec.pečeně(vepřové maso 72%, voda, fosfáty E450,E451, karagen 

E407,Bramborový škrob, glutamát sodný E621, cukr, xantan E415, SOJA, askorbat sodný 

E316, E635, barvivo, aroma), turistický salám(vepřové maso 58%,hovězí maso 38%,vepřové 

sádlo,jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, konzervant E250, dextroza, antioxidanty 

E316, E326, látka zvýrazňující chuť a vůni E635, barvivo E120.), poličan(vepřové maso, 

vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl max.4,2%, voda, směs koření a 

extr.koření, maltodextrin, dextróza, start. kultura mikroorganismů,barvivo 

E162,E120,konzervant E250, antioxidant E316),angl.slanina(vepřové maso 84%, voda,solící 

směs E250, stabilizátory E450,E451,  

E452, karagen E407,SOJA, askorban sodný E301,E316,živočišná bílkovina, 

hroznový cukr, E120, bramborový škrob, karbonát sodný E500, guarová guma E412,  

kyselina octová E260, modifikovaný škrob E1442, dextroza, kvasnicový extrakt E415, 

barvivo E150c, maltodextrin)., eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované kravské 

MLÉKO,MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený 

E509,barvovo E160b). 

zeleninová ozdoba-čínské zelí,zel.,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady),petržel. 

Uchovávat a skladovat do +5°c 

Spotřebovat do 48 hod.od dodání 

 

Jednohubky 

Množství výrobku-dle dodacího listu /min.18g 

Složení výrobku- 

• s finskou pomazánkou-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK),finská pom(Rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs 

modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten), sýr-niva(53%tuku v 

sušině,MLÉKO,MLÉKAŘSKÁ KULTURA ,do 6% jedlé soli,plíseň penicillium rogueforti) 

,cibule,mléko).,pórek,petržel. 

• s lososem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK),nepravý losos(drcené solené filé z ALJAŠSKÉ TRESKY  80%,rostlinný 

olej,Jedlá sůl 5%, kouřové aroma, konzervant E202 aE211, potravinářské barvivo E110 a 

E124),rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma),majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 



sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385,přírodní barvivo beta-karoten,koření), pórek,petržel. 

• s moravankou-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), moravská pom.( majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs 

modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ 

ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ 

SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo betakaroten),  

jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady), steril.mrkev(mrkev,pitná 

voda,ocet,sůl), steril.celer(CELER, pitná voda,ocet,sůl, OXID SIŘIČITÝ), 

steril.hrašek(hrášek zrno, voda, sůl),dederony, konzervant  E211,E202), poličan(vepřové 

maso, vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl max.4,2%, voda,  

směs koření a extr.koření, maltodextrin, dextróza, start. kultura mikroorganismů, 

barvivo E162,E120,konzervant E250, antioxidant E316),zeleninová ozdoba. 

• s rumcajsem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rumcajs salát(jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně 

oddělené 28%, voda, jedlá sůl, 

E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 

Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA), 

cibule,majonéza(rostlinný olej,pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a 

stabilizátorů E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), steril.okurky(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

sůl,steril.feferony(feferony,voda,ocet,sůl),  konzervant E211,E202), poličan(vepřové maso, 

vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl max.4,2%, voda,  

směs koření a extr.koření, maltodextrin, dextróza, start. kultura mikroorganismů, 

barvivo E162,E120,konzervant E250, antioxidant E316), pórek. 

• s rajčetem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rajče,rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), majonéza(rostlinný olej,voda,VEJCE,ocet,jedlá 

sůl,modifik.škrob E1422,semínko HOŘČICE,stabilizátor(guar.guma,xanthan),konzervant 

E202,antioxidant E385,přírodní barvivo beta-karoten,koření),cibule. 

• s pórkem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma),  

vař,VEJCE,majonézový přeliv(majonéza,cukr,voda),pórek. 

• s hermelínem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), hermelínový sal.( sýr Hermelín 17%( MLÉKO,jedlá sůl,MLÉKAŘSKÉ 

KULTURY,Penicillium candidum  45%t.v.s.,24%tuk), majonéza(rostlinný olej, 

pitná voda,směs modifikovaných škrobů(E1414,E1450) a stabilizátorů 

E410,E412,E415),VAJEČNÉ ŽLOUTKY(glukosa,oxid křemičitý),kvasný ocet 

lihový,HOŘČICE(HOŘČIČNÉ SEMENO,koření),jedlá sůl,cukr,konzervant E202,barvivo 

betakaroten), vařená VEJCE,jemný salám(vepřové maso 33%,drůbeží maso strojně oddělené 

28%, voda, jedlá sůl,E 250, stabilizátory E450,E451,E452, hroznový cukr, látka zvýrazňující 



chuť a vůni E621,Antioxidant E315, barvivo E120, bramborový škrob, acetát E262, SOJA.), 

cibule,MLÉKO(1,5 % tuku),sůl,mletý pepř, konzervant  E211,E202),vař.VEJCE,rajče. 

• se šunkou-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), šunka(obsah masa 81%,pitná voda, jedlá sůl,stabilizátor 

E451, E250, želírující látka E407,antioxidant E316, maltodextin, dextróza, cukr, 

aroma),okurka,rajče,vař.VEJCE. 

• se sýrem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), eidam.sýr(30% tuku v sušiny,52% sušiny,pasterované 

kravské MLÉKO,MLÉKAŘSKÉ KULTURY,syřidlo,potravinářská sůl,chlorid vápený 

E509,barvovo E160b),poličan(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, 

jedlá sůl max.4,2%, voda, směs koření a extr.koření, maltodextrin, dextróza, start. kultura 

mikroorganismů,barvivo E162,E120,konzervant E250, antioxidant 

E316),okurka,rajče,vař.VEJCE 

• s debrec.pečení-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), debrecínská pečeně(vepřové maso 72%, voda, fosfáty 

E450,E451, karagen E407,Bramborový škrob, glutamát sodný E621, cukr, xantan E415, 

SOJA, askorbat sodný E316, E635, barvivo, aroma), steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady). 

• s vysočinou-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK), rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), čínské zelí,vysočina(vepřové maso 66%,hovězí maso 

15%, vepřové sádlo 13%,solící směs E250, regulátor kyselosti E500, protispékací látka E535, 

koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, cukry, kvasniční extrakt, antioxidant E301, 

barvivo E120),steril.okurka(okurky,pitná voda,ocet,cukr,sůl,koření), 

steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady). 

• s poličanem-bageta(pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, SoftBami, sůl 

Obsahuje LEPEK),  rostlinný tuk(roztíratelný tuk se 60% tuku),rostlinné oleje a 

tuky,emulátor(E475,E471),sůl,konservační  látky(sorban draselný),regulátor 

kyselosti(kyselina citrónová),aroma), poličan(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, 

vepřové kůže, jedlá sůl max.4,2%, voda,  

směs koření a extr.koření, maltodextrin, dextróza, start. kultura mikroorganismů, 

barvivo E162,E120,konzervant E250, antioxidant E316), steril.okurka(okurky,pitná 

voda,ocet,cukr,sůl,koření), steril.kapie(paprika,ocet,sůl,cukr,ozdobné a kořenící přísady). 

 

U chlebíčků a obl.vajec může být čerstvá zelenina nahrazena steril.okurkami a kapii !!! 

U jednohubek muže dojít ke kombinaci zdobení dle uvážení výrobce!!! 

 

                          

V Dubanech 1.2.2023  platí do ohlášení změny 


