VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR
IČO: 13643819

01.6.2021
Krajina původu výrobků vyráběných firmou Váhala - Česká republika.

Doba použitelnosti a složení lahůdkářských výrobků

dle zákona č. 110/97 Sb.(ve znění pozdějších předpisů) O potravinách a tabákových výrobcích

D-VH-03.7
Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.
č.výr.
255

753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

Chlebíček se šunkou

EAN

Skupina

zboží

8594024652557

lahůdkářský

Hmotnost

Trvanlivost /

Skladujte

bez

balení

po otevření

při teplotě

lepku

90g

24 hodin

2 - 6 °C

10 ks

3 dny / ihned

90g

24 hodin

10 ks

3 dny / ihned

180g

3 dny / ihned

2 - 6 °C

Veka (pšeničná mouka,voda,rostlinný olej řepkový,sůl,cukr,droždí),chlebíčkový salát (majonéza (pasterovaná vejce, zahušťovadlo:
modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový,stabilizátor: E412,E417,E415,brambory,salám (vepřové maso, vepřové
kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátor E250,E450,E451,E452,aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621,antioxidant E315,koření,barvivo karmína) sterilovaná zelenina (karotka, celer, okurky, hrášek), koření, barvivo
E150c,konzervant E260,E202,stabilizátor: E270)křen,regulátor kyselosti:kyselina citronová (E330),konzervant: disiřičitan
draselný),Dušená šunka min. 27% (vepřové maso,zahušťovadlo: E407, přírodní aroma,glukózový sirup, antioxidant E301,extrakty
koření), Debrecínka min. 27% (vepřové maso,zahušťovadla: E407a,maltodextrin,kukuřičný škrob,antioxidant E316),vejce,sýr
(mléko),okurky,paprika. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 680 kJ/162,3 kcal, Tuky: 8g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 2,4g, Sacharidy: 15,1g, z toho cukry: 2,7g, Bílkoviny: 7,5g, Sůl: 1,8g.

90g

24 hodin

2 - 6 °C

10 ks

3 dny / ihned

Veka (pšeničná mouka,voda,rostlinný olej řepkový,sůl,cukr,droždí),chlebíčkový salát (majonéza (pasterovaná vejce, zahušťovadlo:
modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový,stabilizátor: E412,E417E415),brambory,salám (vepřové maso, vepřové
kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátor E250,E450,E451,E452,aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621,antioxidant E315,koření,barvivo karmína) sterilovaná zelenina (karotka, celer, okurky, hrášek), koření, barvivo
E150c,konzervant E260,E202,stabilizátor: E270)Dušená šunka min. 27% (vepřové maso,zahušťovadlo E407, E412, přírodní
aroma,glukózový sirup,antioxidant E301,extrakty koření),vejce min. 15%,sýr (mléko),majonézový přeliv (majonéza,aspik
(voda,vepřová želatina,sladidlo sukralóza) paprika,pažitka.Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 699 kJ/167 kcal,
Tuky: 8,6g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,6g, Sacharidy: 14,6g, z toho cukry: 0,8g, Bílkoviny: 7,9g, Sůl: 1,5g.

24 hodin

2 - 6 °C

Bageta (pšeničná,žitná a ječná mouka,voda,tuk,sůl,droždí,cukr,ovesné vločky,sója,sezam) Tuňáková pomazánka min. 35%
(Tuňák pruhovaný min. 23%,slunečnicový olej, brambory, majonéza (rostlinný olej řepkový,voda, pasterovaná vejce, zahušťovadlo
E1422, ocet kvasný lihový, stabilizátor E415,E417,E412), vejce, rostlinné tuky a oleje ( palma, řepka, slunečnice), plně ztužený
rostlinný tuk (kokos), mléko, aroma, regulátor kyselosti: E330, barvivo beta-karoten, vitamíny A a D, hořčice, cibule, antioxidant
disiřičitan draselný, cukr, sůl, koření, konzervant E202, stabilizátor E326, E262), sýr, pórek, paprika. Výživové údaje na 100g
výrobku: Energetická hodnota: 1305 kJ/315 kcal; Tuky: 27g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5g; Sacharidy: 8g; z toho cukry: 1,5g;
Bílkoviny: 9g; Sůl: 1,5g.

24 hodin

2 - 6 °C

Česneková pomazánka min. 35% (majonéza (rostlinný olej řepkový, voda, pasterovaná vejce, zahušťovadlo: modifikovaný
kukuřičný škrob E1422, ocet kvasný lihový, cukr, stabilizátory: E415, E417, E412), sýr (mléko), sušený česnek min. 3%, sůl,
stabilizátory: E326, E262; konzervanty: E202), bageta ( pšeničná,žitná a ječná mouka, voda, tuk, sůl, droždí,cukr,ovesné
vločky,sója,sezam), vysočina (vepř. maso,syrové sádlo,vepřové kůže,hovězí maso,stabilizátory E250,E450,E451,E452; látka
zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant E315),sýr,olivy,mrkev,pórek). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota:
1305 kJ/315 kcal; Tuky: 27g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5g; Sacharidy: 8g; z toho cukry: 1,5g; Bílkoviny: 9g; Sůl: 1,5g.

24 hodin

2 - 6 °C

Chlebíčkový salát (majonéza (pasterovaná vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový, stabilizátor:
E412,E417,E415),brambory,salám (vepřové maso,vepřové kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátor E250,E450,E451,E452;
aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,antioxidant E315; koření,barvivo karmína), sterilovaná zelenina
(karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c,konzervant E260,E202,stabilizátor: E270). Bageta ( pšeničná,žitná a ječná
mouka,voda,tuk,sůl,droždí,cukr,ovesné vločky,sója,sezam), šunka min. 20% (vepřové maso, zahušťovadlo E407,přírodní
aroma,glukózový sirup,antioxidant E301,extrakty koření), okurek,sýr,paprika. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická
hodnota: 679 kJ/162 kcal; Tuky: 7,8g; z toho nasycené mastné kyseliny: 2,7g; Sacharidy: 16,2g; z toho cukry: 2,9g; Bílkoviny: 6,9g;
Sůl: 1,6g.

výrobek

8594024652663

266

256

Chlebíček křenový
s debrecínkou

Chlebíčky DUO

Chlebíček s vejcem

2 - 6 °C

výrobek

8594024652083

(debrecínka + šunka)

258

lahůdkářský

8594024652953

295

208

8594024652564

lahůdkářský
výrobek

8594024652588

lahůdkářský
výrobek

8594024652748

274

286

Dvojhubka tuňáková

8594024652861

lahůdkářský
výrobek

287

Dvojhubka česneková

8594024652878

lahůdkářský
výrobek

288

Dvojhubka šunková

8594024652885

lahůdkářský
výrobek

Složení
Veka (pšeničná mouka,voda,rostlinný olej řepkový,sůl,cukr,droždí),chlebíčkový salát (majonéza (pasterovaná vejce, zahušťovadlo:
modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový,stabilizátor: E412,E417,E415,brambory,salám (vepřové maso, vepřové
kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátor E250,E450,E451,E452,aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni:
E621,antioxidant E315,koření,barvivo karmína) sterilovaná zelenina (karotka, celer, okurky, hrášek), koření, barvivo
E150c,konzervant E260,E202,stabilizátor: E270) Dušená šunka min. 27% (vepřové maso,zahušťovadlo: E407, E412, přírodní
aroma,glukózový sirup,antioxidant E301,extrakty koření)Vejce,sýr (mléko),okurky,paprika. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota: 679 kJ/162 kcal, Tuky: 7,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,7g, Sacharidy: 16,2g, z toho cukry: 2,9g,
Bílkoviny: 6,9g, Sůl: 1,6g.
Veka (pšeničná mouka,voda,rostlinný olej řepkový,sůl,cukr,droždí),chlebíčkový salát (majonéza (rostlinný olej řepkový,
voda,pasterovaná vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový,cukr,sůl,stabilizátor: E412, E417, E415,
konzervant E202),brambory,salám (vepřové maso,vepřové kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátor
E250,E450,E451,E452,aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,antioxidant E315,koření,barvivo karmína) sterilovaná
zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c,konzervant E260,stabilizátor: E270)křen min. 0,1%,regulátor
kyselosti:kyselina citronová,konzervant: disiřičitan draselný) Debrecínka min. 27% (vepřové maso, zahušťovadla:
E407a,E407,maltodextrin,antioxidant E316),Vejce,sýr (mléko),okurky,paprika. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická
hodnota: 681 kJ/163 kcal, Tuky: 8,1g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,1g, Sacharidy: 14,1g, z toho cukry: 2,5g, Bílkoviny: 8,2g,
Sůl: 2,1g.

1.

Číslo
výrobku
289

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

Dvojhubka salámová

EAN
zboží

Skupina

8594024652892

lahůdkářský

Hmotnost
balení

Trvanlivost /
po otevření

Skladujte
při teplotě

24 hodin

2 - 6 °C

130g

4 dny / ihned

2 - 6 °C

Chlebíčkový salát ((majonéza ( rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce,zahušťovadlo:modifikovaný kukuřičný škrob, ocet
kvasný lihový,cukr,jedlá sůl jodovaná,stabilizátor: E412,E417,E415,hořčice),brambory, Salám (vepřové maso, vepřové
kůže,bramborový škrob,stabilizátor:E250,E450,E451,E452,aroma,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant:
E315,koření,barvivo karmína).Sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c, konzervant:
E202,stabilizátor: E260,E270),vejce vařená (min. 20%),dušená šunka (vepřové maso,zahušťovadlo: E407, antioxidant E301,přírodní
aroma,extrakty koření,glukóza),sterilovaná zelenina (okurky,paprika,hrášek,sladidlo sacharin), majonézový přeliv.Výživové údaje na
100g výrobku: Energetická hodnota: 536kJ/129 kcal, Tuky: 8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1g, Sacharidy: 7g, z toho cukry:
0,5g, Bílkoviny: 7g, Sůl: 1,5g.

130g x 5

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

aspik (voda,vepřová želatina,sladidlo sukralóza,cukr,jedlá sůl,koření,konzervanty: E270,E260,E202),dušená šunka min. 25%
(vepřové maso,vepřové kůže,bramborový škrob,zahušťovadlo: E407,E412, stabilizátory E250,E450,E451, přírodní aroma, glukózový
sirup, antioxidant: E301,aroma,extrakty koření), chlebíčkový salát ((majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná
vejce,zahušťovadlo: E1422,ocet kvasný lihový, stabilizátor: E417, E415),brambory,salám (vepřové maso, vepřové kůže,syrové
sádlo,bramborový škrob,stabilizátor E452,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant E315, barvivo karmína),
sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c), vejce,okurky,paprika. Alergeny: celer,vejce. Výživové
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 374 kJ/89 kcal, Tuky: 5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1g, Sacharidy: 3g, z toho
cukry: 0,5g, Bílkoviny: 7,5g, Sůl: 1,5g.

155 g

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

Aspik min. 50% (voda,vepřová želatina,sladidlo sukraloza,jedlá sůl,koření,konzervanty: E270,E260,E202) Chlebíčkový salát
(salám,brambory,majonéza (řepkový olej,modifikovaný kukuřičný škrob E1422,ocet kvasný lihový,pasterované vejce, stabilizátor
E412,E415,E417) okurky,mrkev,celer,hrášek,cukr,jedlá sůl,koření,aroma,konzervanty: E326, E262), dušená šunka min. 15% (salám
– vepřové maso,vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor E250,zahušťovadlo E407, E412, stabilizátory
E450,E451,kvasničný extrakt,glukózový sirup,antioxidant E301). Ozdoba – okurek,kapie. Alergeny: vejce,celer. Výživové údaje na
100g výrobku: Energetická hodnota: 375 kJ/90 kcal, Tuky: 5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1g, Sacharidy: 3,2g, z toho cukry:
0,6g, Bílkoviny: 7,7g, Sůl: 1,4g.

150g

14 dnů / ihned

2 - 6 °C

aspik min. 20%, (voda, vepřová želatina,sůl,cukr,koření,stabilizátor: E270,E260, konzervant E202,sladidlo sukralóza), Chlebíčkový
salát (majonéza (rostlinný olej řepkový,pasterovaná vejce, zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný
lihový,stabilizátory:E412,E417,E415, hořčice),brambory,salám (vepřové maso,vepřové kůže,bramborový škrob, stabilizátor
E250,E450,E451,E452;dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,antioxidant E315;koření,výtažky z koření, barvivo
karmína,aroma) sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c),vařená vejce min. 12%,sterilovaná
zelenina (okurky,paprika,sladidlo sacharin),dušená šunka (vepřové maso,zahušťovadlo E407, přírodní aroma,glukózový
sirup,antioxidant E301,extrakty koření). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 374 kJ/89 kcal, Tuky: 5g, z toho
nasycené mastné kyseliny: 1g, Sacharidy: 3g, z toho cukry: 0,5g, Bílkoviny: 7g, Sůl: 1,5g.

150g

14 dnů / ihned

2 - 6 °C

aspik (voda,vepřová želatina,sůl,cukr,sladidlo sukralóza,konzervant E202,stabilizátor E270,E260), chlebíčkový salát ((majonéza
(rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce,zahušťovadlo: E1422,ocet kvasný lihový, stabilizátor: E412, E417,
E415),brambory,salám (vepřové maso,vepřové kůže,syrové sádlo,bramborový škrob, stabilizátor: E250, E450, E451, E452;
dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidanty: E315,E301;koření,barvivo karmína) srerilovaná zelenina
(karotka,celer,okurky,hrášek),barvivo E150c),dušená šunka (vepřové maso,zahušťovadlo E407,přírodní aroma, glukózový
sirup,extrakty koření), sterilovaná zelenina (paprika,hrášek,kukuřice,mrkev,sladidlo sacharin),sýr. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota: 365 kJ/87,3 kcal; Tuky: 4,9g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,1g; Sacharidy: 3,4g; z toho cukry: 1g;
Bílkoviny: 7,4g; Sůl: 1,5g.

2 - 6 °C

výrobek

622

Ruské vejce

8594024656227

604

Šunkové závitky v aspiku

8594024656043

lahůdkářský
výrobek

Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

624

Šunkový závitek v aspiku

8594024656241
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

603

Vejce v aspiku

8594024656036
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

240

Bábovička

8594024652403
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

610

Budapešťská pomazánka

640
225
636

Bramborový salát

8594024656104

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024656401

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024652250

lahůdkářský

300g

14 dnů / 24 hod.

8594024656364

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

bez

Složení

lepku

Salámová pomazánka min. 30% (Salám (vepřové a hovězí maso,vepřové kůže,syrové sádlo,voda,bramborový škrob, sůl,
stabilizátory: E250,E450,E451,E452,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,antioxidanty: E315,koření,barvivo karmína,
aroma), majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce,zahušťovadlo: E1422,ocet kvasný lihový, cukr, stabilizátory:
E415,E417,E412),tavený sýr (sýry,syrovátka,mléko,máslo,tavící soli E331),rostlinný tuk a olej (palmový, řepkový,
slunečnicový),plně ztužený tuk kokosový,voda,mléko,sůl,aroma,regulátor kyselosti: E330,barvivo beta-karoten, vitamín A a
D,hořčice,sušená zelenina,koření,kouřové aroma,stabilizátory: E262,E326,konzervanty: E202), bageta (pšeničná, žitná a ječná
mouka,voda,tuk,sůl,droždí,cukr,ovesné vločky,sója,sezam) Herkules min. 15% (hovězí maso, startovací
kultura),rajče,paprika,pórek. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1117 kJ/270 kcal, Tuky: 25g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 5,8g, Sacharidy: 6,5g, z toho cukry: 2g, Bílkoviny: 5g, Sůl: 1,7g.

Tvaroh (mléko),rostlinný tuk a olej ((palmový,řepkový,slunečnicový),plně ztužený kokosový tuk, voda, mléko, emulgátor E471,
sůl,aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten,vitamín A a D), sterilovaná zelenina (paprika, cibule,ocet kvasný
lihový,sladidlo sacharin,extrakty koření, antioxidant disiřičitan draselný), cukr, zahušťovadla: E1414, E412, E415,stabilizátor
E326,E262; konzervant E202. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1243 kJ/300 kcal, Tuky: 26g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 16g, Sacharidy: 9g, z toho cukry: 7,5g, Bílkoviny: 7g, Sůl: 1g.
Brambory min. 45%, sterilovaná zelenina (karotka, celer, okurky, cibule, hrášek, antioxidant disiřičitan sodný, disiřičitan
draselný), vejce, majonéza (rostlinný olej řepkový, voda, pasterovaná vejce, zahušťovadlo E1422, ocet kvasný lihový, cukr,
stabilizátory: E412, E415, E417), hořčice, pepř, konzervanty: E202. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 402 kJ/
95,7 kcal, Tuky: 4g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,5g, Sacharidy: 12,5g, z toho cukry: 3,5g, Bílkoviny: 2,5g, Sůl: 1,1g.

2.

Číslo
výrobku
605

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

Chlebíčkový salát

227
632

606

Vajíčkový salát

633

607

Bulharská pomazánka

635

620

Pochoutkový salát

228
646

615

Rumcajs salát

645

697

Sardinková pomazánka

243

696

Česneková pomazánka sýrová

290
230
241

Salámová pomazánka

291

612

Pikantní sýrová pomazánka

647
616
294

Norský salát

EAN
zboží

Skupina

Hmotnost
balení

Trvanlivost /
po otevření

Skladujte
při teplotě

8594024656050

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

2 - 6 °C

8594024652274
8594024656326

výrobek

300g
1 kg

14 dnů / 24 hod.
14 dnů / 24 hod.

8594024656067

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024656333

výrobek

1 kg

14 dnů / 48 hod.

8594024656074

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024656357

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656203

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024652281
8594024656463

výrobek

300g

14 dnů / 24 hod.

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656159

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024656456

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656975

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024652434

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656968

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024652908
8594024652304

výrobek

1 kg
300g

14 dnů / 24 hod.
14 dnů / 24 hod.

8594024652410

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024652915

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656128

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

8594024656470

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

8594024656166
8594024652946

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

2 - 6 °C

bez

Složení

lepku

majonéza (rostlinný olej řepkový, voda,pasterovaná vejce, zahušťovadlo: E1422, ocet kvasný lihový,cukr,jedlá sůl jodovaná,
stabilizátor: E412,E417,E415), brambory, salám (vepřové maso, vepřové kůže, bramborový škrob, stabilizátor:
E250,E450,E451,E452; aroma, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E315, koření, výtažky z koření, barvivo
karmína), sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c, konzervant E260, E202, stabilizátor: E270.
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 719,5 kJ/173,5 kcal, Tuky: 13,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,2g,
Sacharidy: 9,2g, z toho cukry: 3g, Bílkoviny: 3,7g, Sůl: 1,5g.
vejce vařená min. 40%,majonéza (rostlinný olej řepkový,voda, pasterovaná vejce,zahušťovadlo E1422,ocet kvasný
lihový,cukr,stabilizátory: E412,E415,E417),sterilovaná zelenina (okurky,cibule,antioxidant disiřičitan draselný,regulátor kyselosti
kyselina citronová) hořčice,jedlá sůl,koření,zahušťovadlo E1414,stabilizátory: E262,E326, konzervanty: E202. Výživové údaje na
100g výrobku: Energetická hodnota: 930 kJ/224 kcal, Tuky: 19g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2g, Sacharidy: 6g, z toho cukry:
3,5g, Bílkoviny: 7g, Sůl: 1,5g.
hovězí maso vařené,sůl,stabilizátor E250,aroma,majonéza (rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce, zahušťovadlo: E1422, ocet
kvasný lihový,cukr,stabilizátory: E415,E417, E412),rajčatový protlak, koncentrát z černé mrkve, brambory, sterilovaná zelenina
(okurky,cibule,regulátor kyselosti E330,antioxidant disiřičitan draselný), feferonový krém, hořčice, koření,konzervant:
E202,E211,stabilizátor: E262,E326. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 862 kJ/208 kcal, Tuky: 17g, z toho
nasycené mastné kyseliny: 3,6g, Sacharidy: 5g, z toho cukry: 2g, Bílkoviny: 8,5g, Sůl: 2g.

2 - 6 °C

Salám (vepřové maso,vepřové kůže,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor: E250,E450,E451,E452,dextróza,látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, antioxidant E315,koření,výtažky z koření,barvivo karmína,aroma), Majonéza (rostlinný olej řepkový,pasterovaná
vejce,zahušťovadlo E1422,ocet kvasný lihový,stabilizátory: E412,E415,E417),sterilovaná zelenina (okurky,hrášek)
cukr,hořčice,koření,sušená zelenina,barvivo E150c,emulgátor E433, konzervant: E202. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota: 900 kJ/215 kcal, Tuky: 17g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3g, Sacharidy: 11g, z toho cukry: 5g, Bílkoviny:
5g, Sůl: 1,9g.

2 - 6 °C

Salám (vepřové maso, vepřové kůže, voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: E250, E450, E451, E452,dextróza, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E315, barvivo karmína,aroma), majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce,
zahušťovadlo E1422, ocet kvasný lihový, stabilizátory: E412, E415, E417), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, zelí,regulátor
kyselosti E330,antioxidant disiřičitan sodný, sladidlo sacharin),cukr, feferonový krém, hořčice,koření,barvivo E150c, emulgátor
E433,konzervanty: E202, E211. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 736 kJ/177 kcal, Tuky: 14g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 3g, Sacharidy: 9g, z toho cukry: 5g, Bílkoviny: 3,5g, Sůl: 1,7g.

2 - 6 °C

Rostlinný tuk a olej (palmový,řepkový,slunečnicový),plně ztužený tuk kokosový,voda,mléko,emulgátor E47, sůl, aroma, regulátor
kyselosti E330,barvivo beta-karoten,vitamín A a D, sardinky min.28%, majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná
vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob E1422,ocet kvasný lihový,cukr,stabilizátory E415, E417,
E412),cibule,antioxidant disiřičitan draselný,hořčice,pepř,konzervant: E202.Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická
hodnota: 2050 kJ/490 kcal, Tuky: 52g, z toho nasycené mastné kyseliny: 17g, Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 0,5g, Bílkoviny: 6,5g,
Sůl: 1,2g.

2 - 6 °C

Majonéza (rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob E1422,ocet kvasný
lihový,cukr,stabilizátory: E415,E417,E412), sýr min. 30% (mléko),sušený česnek min. 3%, sůl,stabilizátory: E326, E262;
konzervanty: E202. Alergeny: vejce,mléko,sýr. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1550 kJ/375 kcal, Tuky:
35g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4g, Sacharidy: 5g, z toho cukry: 0,5g, Bílkoviny: 10g, Sůl: 1,7g.

2 - 6 °C

Salám min. 45% (vepřové a hovězí maso,vepřové kůže,syrové sádlo,voda,bramborový škrob, sůl, stabilizátory: E250, E450, E451,
E452; dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidanty E315, koření, výtažky z koření, barvivo karmína, aroma),
majonéza (rostlinný olej řepkový,pasterované vejce,zahušťovadlo E1422, ocet kvasný lihový, cukr, stabilizátory: E415,E417,E412),
tavený sýr (sýry,syrovátka,mléko,smetana,máslo,tavící soli E331),rostlinný tuk a olej ((palmový,řepkový,slunečnicový),plně
ztužený tuk kokosový, emulgátor E471, regulátor kyselosti E330,barvivo beta-karoten,vitamín A a D),hořčice,sušená zelenina,
glukózový sirup, kouřové aroma, stabilizátory: E262,E326,konzervanty: E202. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická
hodnota: 1400kJ/338kcal, Tuky: 32g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9g, Sacharidy: 6g, z toho cukry: 1,5g, Bílkoviny: 6g, Sůl:
1,8g.

2 - 6 °C

Majonéza (rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce,zahušťovadlo E1422,ocet kvasný lihový,cukr,sůl,stabilizátory:
E415,E417,E412), sýr min. 30% (mléko,sušený česnek,feferony,koření,stabilizátor: E326,E262,konzarvanty: E211,E202. Výživové
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1480 kJ/358 kcal, Tuky: 32g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3g, Sacharidy: 6g, z
toho cukry: 0,5g, Bílkoviny: 10g, Sůl: 1,6g.

2 - 6 °C

Majonéza (rostlinný olej řepkový,voda,pasterované vejce,zahušťovadlo: kukuřičný škrob E1422, ocet kvasný lihový, stabilizátory:
E412,E415,E417), Surimi (rybí maso,stabilizátor E420,E450,E451,E452,E407; škrob (lepek), vaječný bílek, rostlinný olej řepkový,
sójová bílkovina, barviva: karmína,paprikový extrakt, E171; látky zvýrazňující chuť a vůni: E621, E631, E627, aroma), sterilovaná
zelenina (okurky,cibule,regulátor kyselosti E330,antioxidant disiřičitan draselný), cukr, sůl, konzervant E202,stabilizátor
E262,E326.Alergeny: vejce, sója, lepek,ryby,disiřičitan draselný. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1100
kJ/264 kcal, Tuky: 20g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,4g, Sacharidy: 17g, z toho cukry: 5g, Bílkoviny: 3g, Sůl: 1,8g.

3.

Číslo
výrobku
611

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

Tuňáková pomazánka

296

668

Utopenci v aspiku

EAN
zboží

Skupina

Hmotnost
balení

Trvanlivost /
po otevření

Skladujte
při teplotě

8594024656111

lahůdkářský

125g

14 dnů / ihned

2 - 6 °C

výrobek

1 kg

14 dnů / 24 hod.

Tuňák pruhovaný min. 23%,slunečnicový olej,brambory,majonéza (rostlinný olej řepkový,voda,pasterovaná vejce, zahušťovadlo
E1422, ocet kvasný lihový,stabilizátor E415,E417,E412,vejce,rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový, slunečnicový), plně ztužený
rostlinný tuk kokosový,mléko,emulgátor E471, aroma,regulátor kyselosti:kyselina citronová barvivo beta-karoten,vitamíny A a
D,hořčice,cibule,antioxidant disiřičitan draselný,cukr,sůl,koření,konzervant E202, stabilizátor E326,E262. Výživové údaje na 100g
výrobku: Energetická hodnota: 1060 kJ/254 kcal, Tuky: 20g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6g, Sacharidy: 11g, z toho cukry:
2,5g, Bílkoviny: 8g, Sůl: 1,2g.

8594024652960

1 - 5 °C

špekáčky min. 45% (vepřové a hovězí maso,syrové sádlo, vepřové kůže,voda, bramborový škrob,jedlá sůl, stabilizátor E250, E451;
aroma,dextróza,antioxidant E315,koření,extrakty koření,česnek), aspik min. 40% (voda,vepřová želatina, sůl, cukr, sladidlo
sukralóza,koření, stabilizátory: E270,E260; konzervant E202); sterilovaná zelenina (cibule, zelí, okurky, paprika, sladidlo
sacharin,ocet kvasný lihový,antioxidant disiřičitan sodný,kyselina askorbová; regulátor kyselosti E330, konzervant E211). Výživové
údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 710 kJ/171 kcal; Tuky: 13,4g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5,2g; Sacharidy: 2,2g;
z toho cukry: 0,1g; Bílkoviny: 10,4g; Sůl: 2,2g.

2 - 6 °C

aspik min. 55% (voda,vepřová želatina,sladidlo sukraloza,sůl,koření,konzervanty: E270,E260,E202) špekáčky min. 23% (vepřové a
hovězí maso (min. 63%), syrové sádlo,vepřové kůže,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor E250, E451; látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621,dextróza,aroma,antioxidant E315,koření,výtažky z koření),sterilovaná zelenina (cibule, zelí bílé,paprika) pepř.
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 670 kJ/160 kcal; Tuky: 13g; z toho nasycené mastné kyseliny: 5g; Sacharidy:
7g; z toho cukry: 2g; Bílkoviny: 5g; Sůl: 1,4g.
špekáčky (vepř. a hovězí maso min. 63%,syrové sádlo,vepř. kůže,pitná voda,bramborový škrob,jedlá sůl, stabilizátory: E250, E451;
cukr, aroma,antioxidant E315;koření,výtažky z koření,česnek),cibule,sterilovaná zelenina (paprika, feferony, ocet kvasný
lihový,regulátor kyselosti kyselina citronová,antioxidant kyselina askorbová,konzervant sorban draselný),pitná voda, konzervant
kyselina mléčná,kyselina octová,koření,sladidlo sukralóza. Utopenci 3,5 kg =podíl pevné potraviny 2,5kg. Utopenci 680g = podíl
pevné potraviny 400g (tepelně opracované). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 535 kJ/128 kcal; Tuky: 10,5g; z
toho nasycené mastné kyseliny: 4g; Sacharidy: 3,5g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 5,5g; Sůl: 1,5g.

296761

cca 2,6 kg 21 dnů / 72 hod.
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

663

Utopenci pikant v aspiku

8594024656630

lahůdkářský

255g

21 dnů / 72 hod.

výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem
669

Utopenci 3,5kg-pl. kyblík

8594024656692

masný výrobek

3,5kg

40 dnů / 10 dnů

2 - 6 °C

231

Utopenci 680g

8594024652311

s cukrem a

680g

90 dnů / 48 hod.

2 - 10°C

sladidlem

643

Chalupářské utopence 3,5kg

8594024656432

masný výrobek

3,5 kg

40 dnů / 10 dnů

2 - 6 °C

268

Chalupářské utopence 680g

8594024652687

s cukrem a

680g

90 dnů / 48 hod.

do +25°C

sladidlem

650

Mozaika

290581

lahůdkářský

cca 1,2 kg 21 dnů / 72 hod.

2 - 6 °C

cca 1,6 kg 21 dnů / 72 hod.

2 - 6 °C

výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem
654

Nářez v aspiku

290542

lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem

664

Aspikový hřbet křenový

295332

1,5 kg
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

666

Vaječná tlačenka

628

Kuřecí prsa v aspiku 190g

292047

8594024656289

Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem

bez

Složení

lepku

špekáčky (vepř. a hovězí maso min. 63%,syrové sádlo,vepř. kůže,pitná voda,bramborový škrob,jedlá sůl, stabilizátory: E250, E451;
dextróza,aroma,antioxidant E315;koření,výtažky z koření),cibule,sterilovaná zelenina (paprika,feferony,ocet kvasný
lihový,cukr,regulátor kyselosti kyselina citronová,konzervant sorban draselný,benzoan sodný),pitná voda, konzervant kyselina
mléčná,kyselina octová,koření,sladidlo sukralóza. Utopenci 3,5 kg =podíl pevné potraviny 2,5 kg. Utopenci 680g = podíl pevné
potraviny 400g (tepelně opracované). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 535 kJ/128 kcal; Tuky: 10,5g; z toho
nasycené mastné kyseliny: 4g; Sacharidy: 3,5g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 5,5g; Sůl: 1,5g.
salám (vepřové maso,vepřové kůže,syrové sádlo,voda, bramborový škrob,aroma,jedlá sůl,stabilizátory: E250, E450, E451, E452;
látka zvýrazňující chuť a vůni E621,dextróza,antioxidant E315,koření,barvivo karmína); aspik (vepřová želatina, cukr, sladidlo
sukralóza,stabilizátory: E270,E260;konzervanty: E202),sterilovaná zelenina (hrášek, karotka, celer, paprika, náhradní sladidlo
sacharin,antioxidant disiřičitan draselný, ocet kvasný lihový,koření). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 432
kJ/103 kcal; Tuky: 5,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,5g; Sacharidy: 3,1g; z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 10,1g; Sůl: 2g.
aspik min. 50% (voda,vepřová želatina,cukr, jedlá sůl, sladidlo sukralóza,koření,stabilizátory: E270,E260;konzervant E202);dušená
šunka min. 30% (jakost standardní (vepřové maso, vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl, stabilizátor E250,E450,E451;
zahušťovadlo E407,E412; přírodní aroma, glukózový sirup,antioxidant E301,aroma,extrakty koření), okurky,paprika,ocet kvasný
lihový,sladidlo sacharin. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 266 kJ/63 kcal; Tuky: 2,3g; z toho nasycené mastné
kyseliny: 0,8g; Sacharidy: 0,2g; z toho cukry: 0,1g; Bílkoviny: 10,4g; Sůl: 1,7g.

21 dnů / 72 hod.

2 - 6 °C

aspik min. 55% (voda,vepřová želatina,cukr,sůl,koření,konzervanty: E270,E260,E202;sladidlo sukralóza. Dušená šunka (vepřové
maso,vepřové kůže,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor: E250,zahušťovadlo: E407,E412; stabilizátory: E450, E451, přírodní
aroma,glukózový sirup, antioxidant E301, aroma,extrakty koření). Tvarohová náplň ( tvaroh, křen min. 0,5% (křen,ocet kvasný
lihový,cukr, řepkový olej,zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citronová,konzervant:disiřičitan draselný), zahušťovadla E1414, stabilizátor: E326,E262), sterilovaná zelenina (paprika (sladidlo
sacharin),hrášek,kukuřice,vejce. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 268 kJ/64 kcal; Tuky: 1,3g; z toho
nasycené mastné kyseliny: 0,8g; Sacharidy: 2,4g; z toho cukry: 0,4g; Bílkoviny: 10,6g; Sůl: 1,4g.

cca 1,6 kg 21 dnů / 72 hod.

2 - 6 °C

aspik (voda,vepřová želatina,sůl,cukr,koření,stabilizátory: E270,E260,konzervanty: E202,sladidlo sukralóza), majonéza (rostlinný
olej řepkový,pasterovaná vejce,zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob,stabilizátory: E412,E415,E417), vejce min. 18%,
sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,paprika,hrášek,ocet kvasný lihový,sladidlo sacharin); salám (vepřové maso,vepřové
kůže,syrové sádlo,bramborový škrob,stabilizátory: E250,E450,E451,E452;dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant
E315,barvivo karmína,aroma). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 473 kJ/113 kcal; Tuky: 6,3g; z toho nasycené
mastné kyseliny: 1,3g; Sacharidy: 4,2g; z toho cukry: 1,9g; Bílkoviny: 10g; Sůl: 2,3g.

2 - 6 °C

aspik min. 55% (voda,vepřová želatina,sůl,cukr,sladidlo sukralóza,stabilizátory: E270,E260,konzervant E202),kuřecí maso vařené
min. 33% (kuřecí maso,stabilizátory: E250,E450,E451,E452;zahušťovadla: E407a,E407;maltodextrin,kukuřičný škrob, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant E316,aroma),karotka (ocet kvasný lihový),sušená paprika, Worcester (koření,barvivo
E150c). Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 269 kJ/64 kcal; Tuky: 0,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2g;
Sacharidy: 0,7g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 13,8g; Sůl: 1,7g.

VB

190g

14 dnů / ihned

4.

Číslo
výrobku

Výrobce: VÁHALA a spol. s r.o.
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

EAN
zboží

648

Srdíčko 330g

8594024656487

233

Aspikový dort malý 480g

8594024652335

Skupina

Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

Hmotnost
balení

Trvanlivost /
po otevření

Skladujte
při teplotě

330g

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

aspik (voda,vepř. želatina,sůl,cukr,koření,stabilizátory: E270,E260,E202;sladidlo sukralóza), dušená šunka (vepř. maso, vepř. kůže,
brambor.škrob,zahušťovadla:E407,E412; stabilizátory: E250,E450,E451;přírodní aroma,glukózový sirup, antioxidant
E301,aroma,extrakty koření), náplň ( chlebíčkový salát (majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, zahušťovadlo:
modifikovaný kukuřičný škrob, ocet kvasný lihový, stabilizátor: E417E415), brambory, salám (vepřové maso, vepřové kůže, syrové
sádlo, stabilizátor: E452; aroma, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant E315; koření,barvivo karmína)
sterilovaná zelenina (karotka, celer, okurky, hrášek), koření, barvivo E150c, konzervant E260, E202; stabilizátor: E270), sterilovaná
zelenina (kukuřice,paprika (sladidlo sacharin)), sýr, sušená pažitka. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 324
kJ/77 kcal; Tuky: 3g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1g; Sacharidy: 5,5g; z toho cukry: 1,5g; Bílkoviny: 7g; Sůl: 1,3g.

480g

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

aspik min. 40% (voda,vepř. želatina,sůl,cukr,koření,stabilizátor E270,E260,konzervant E202,sladidlo sukralóza), chlebíčkový salát
(majonéza (rostlinný olej řepkový,pasterovaná vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový,stabilizátor:
E412,E417,E415), brambory,salám (vepřové maso,vepřové kůže,syrové sádlo,bramborový škrob, stabilizátor
E250,E450,E451,E452;aroma,dextróza,átka zvýrazňující chuť a vůni E621,antioxidant E315, E301; koření, barvivo karmína)
sterilovaná zelenina (karotka,celer,okurky,hrášek),koření,barvivo E150c),dušená šunka (vepřové maso, zahušťovadlo E407,přírodní
aroma,glukózový sirup,extrakty koření),vařená vejce,sýr,sterilovaná zelenina (paprika (sladidlo sacharin),pažitka. Alergeny:
vejce,celer,mléko. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 396 kJ/94,8 kcal; Tuky: 5,6g; z toho nasycené mastné
kyseliny: 1,8g; Sacharidy: 0,8g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 10,3g; Sůl: 1,6g.

Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

Lahůdkářský

270

Šunk. rolky s křenem 300g

203

Sýrová roláda 600g

8594024652700 výrobek s aspikem,

cukrem a sladidlem.

292048

lahůdkářský

Sýrová roláda s pažitkou

298849

lahůdkářský

Aspikové srdce 900g

8594024656562

2 - 6 °C

600g

14 dnů / 48 hod.

2 - 6 °C

400g

14 dnů / 48 hod.

2 - 6 °C

900g

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

aspik min 40% (voda,vepř.želatina,sůl,cukr,sladidlo sukralóza),Dušená šunka (vepř.maso,vepř.kůže,bramborový škrob,
zahušťovadla: E407,E412;stabilizátory: E250,E450,E451,E452;antioxidanty E301,E315;aroma), chlebíčk. salát ((majonéza (rostlinný
olej řepkový,modifikovaný bramborový škrob,kvasný ocet lihový,vaječné žloutky (maltodextrin), stabiliz.: E415),brambory,salám
(vepř. maso,syrové sádlo,látka zvýryzňující chuť a vůni:E621,barvivo karmína), sterilovaná zelenina
(karotka,celer,okurky,hrášek,paprika,kukuřice),Worcester (koření,barvivo E150c), stabilizátory: E270, E260;konzervanty:
E202,E210)), sýr (mléko). Alergeny: vejce,celer,mléko. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 396 kJ/94,8 kcal;
Tuky: 5,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8g; Sacharidy: 0,8g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 10,3g; Sůl: 1,6g.

1,1 kg

14 dnů / 24 hod.

2 - 6 °C

aspik min. 30% (voda,vepř. želatina,koření,sůl,cukr,konzervanty:E270,E260,E202;sladidlo sukralóza),chlebíčk. salát ((majonéza
(rostl. olej řepkový,pasterovaná vejce,zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,ocet kvasný lihový, stabilizátor:
E412,E417,E415),brambory,salám (v. maso,vepř. kůže,syrové sádlo,bramb. škrob,stabil.: E250, E450, E451, E452;
aroma,dextróza,látka zvýrazň. chuť a vůni: E621,antioxidant: E315;barvivo karmína),sterl. zelenina (karotka, celer, okurky,
hrášek),koření,barvivo E150c),dušená šunka (vepřové maso,zahušťovadlo E407,přírodní aroma,glukózový sirup, antioxidant
E301,extrakty koření),na ozdobu: pórek,hrášek,paprika (sladidlo sacharin),kukuřice,vejce,sýr,okurek,petržel. Alergeny:
vejce,celer,mléko. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 396 kJ/94,8 kcal; Tuky: 5,6g; z toho nasycené mastné
kyseliny: 1,8g; Sacharidy: 0,8g; z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 10,3g; Sůl: 1,6g.

Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

201

Aspiková podkova 1,1 kg

8594024652014
Lahůdkářský
výrobek s aspikem,
cukrem a sladidlem.

Dušená šunka min. 30% (vepřové maso,voda,vepřové kůže,bramborový škrob,sůl, zahušťovadla E407,E412; stabilizátory
E250,E450, E451; přírodní aroma,glukózový sirup, antioxidant E301,aroma,extrakty koření),aspik (vepřová želatina, cukr, sladidlo
sukralóza, konzervanty:E270,E260,E202),tvarohová náplň (tvaroh, křen 0,5% (křen,rostlinný olej řepkový, ocet kvasný
lihový,zahušťovadla:modifikovaný kukuřičný škrob, guma guar, xanthan; konzervant disiřičitan draselný, regulátor kyselosti
kyselina citronová),modifikovaný škrob E1414, zahušťovadlo E415, stabilizátory: E262,E326; kapie sterilovaná, (sladidlo sacharin),
sýr (mléko), sušená petržel. Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 309 kJ/73 kcal; Tuky: 2g; z toho nasycené
mastné kyseliny: 1g; Sacharidy: 2,5g; z toho cukry: 2g; Bílkoviny: 10g; Sůl: 1,5g.

14 dnů / 24 hod.

výrobek

656

Složení

300g

výrobek

217

bez
lepku

sýr min. 50% ((přírodní polotvrdý sýr, tavený sýr) - sušené a pasterované mléko, voda, sýry, sušená syrovátka, stabilizátor
(modifikovaný kukuřičný škrob), máslo,tavící soli: E331,jedlá sůl,sýrařské kultury), dušená šunka ((standardní jakost) vepřové maso,
vepřové kůže,bramborový škrob, stabilizátor E250,E450,E451; zahušťovadlo E407,E412; přírodní aroma, glukózový sirup,
antioxidant E301, aroma, extrakty koření); rostlinné tuky a oleje ( palmové,řepkové,slunečnicové),plně ztužený kokosový tuk;
emulgátory: E471, lecitin; aroma,regulátor kyselosti E330,konzervant E202,barvivo beta karoten,vitamíny A,D). Výživové údaje na
100g výrobku: Energetická hodnota: 1387 kJ/335 kcal; Tuky: 29,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 18,1g; Sacharidy: 4,5g; z toho
cukry: 1,7g; Bílkoviny: 12,7g; Sůl: 1,6g.
sýr min. 50% ((přírodní polotvrdý sýr, tavený sýr) - sušené a pasterované mléko, voda, sýry, sušená syrovátka, stabilizátor
(modifikovaný kukuřičný škrob, karagenan), máslo,tavící soli: E331,jedlá sůl,sýrařské kultury), dušená šunka ((standardní jakost)
vepřové maso,vepřové kůže,bramborový škrob, stabilizátor E250,E450,E451; zahušťovadlo E407,E412; přírodní aroma, glukózový
sirup,antioxidant E301, aroma, extrakty koření); rostlinné tuky a oleje (palmové,řepkové,slunečnicové), plně ztužený kokosový tuk;
emulgátory: E471, lecitin; aroma,regulátor kyselosti E330,konzervant E202,barvivo beta karoten,vitamíny A,D; pažitka min. 0,8 %.
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota: 1387 kJ/335 kcal; Tuky: 29,6g; z toho nasycené mastné kyseliny: 18,1g;
Sacharidy: 4,5g; z toho cukry: 1,7g; Bílkoviny: 12,7g; Sůl: 1,6g.

5.

Výpis výrobků s alergeny
Výrobce:
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Náměstí Míru 97
753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR

01.06.2021

č.výr.

název

obsažené alergeny

č.výr.

název

obsažené alergeny

255

Chlebíček se šunkou

pšeničná mouka, vejce, celer, mléko

286

Dvojhubka tuňáková

lepek,sója,sezam,ryby,vejce,mléko,hořčice,

256

Chlebíček křenový s debrecínkou

pšeničná mouka, vejce,celer,disiřičitan draselný, mléko

208

Chlebíčky DUO ( debrecínka + šunka )

pšeničná mouka,vejce,celer,disiřičitan draselný,mléko

287

Dvojhubka česneková

vejce,mléko,lepek,sója,sezam

258

Chlebíček s vejcem

pšeničná mouka, vejce, celer, mléko

288

Dvojhubka šunková

vejce,celer,lepek,sója,sezam,mléko

622

Ruské vejce

vejce, celer,hořčice

289

Dvojhubka salámová

vejce,mléko,hořčice,lepek,sója,sezam

604,624

Šunkové závitky

vejce, celer

616,294

Norský salát 125g, 1kg

ryby, vejce, lepek, sója, disiřičitan draselný

603

Vejce v aspiku

vejce, celer,hořčice

611,296

Tuňáková pomazánka 125g, 1kg

ryby, vejce, mléko,hořčice, disiřičitan draselný

240

Bábovička

celer, mléko, vejce

668

Utopenci v aspiku ( vážené )

disiřičitan sodný

610,640

Budapešťská pomazánka 125g, 1kg

tvaroh ( mléko), disiřičitan draselný

650

Mozaika

celer, disiřičitan draselný

605,227,632 Chlebíčkový salát 125g,300g, 1kg

vejce, celer

664

Aspikový hřbet křenový

tvaroh (mléko), disiřičitan draselný, vejce

606,633

Vajíčkový salát125g, 1kg

vejce, disiřičitan draselný,hořčice

666

Vaječná tlačenka

vejce, celer

607,635

Bulharská pomazánka 125g, 1kg

vejce, disiřičitan draselný, hořčice

648

Srdíčko 330g

vejce, celer, mléko

620,228,646 Pochoutkový salát 125g, 300g, 1kg

vejce, hořčice

233

Aspikový dort malý 480g

celer, vejce, mléko

615,645

Rumcajs salát 125g, 1 kg

vejce, hořčice, disiřičitan sodný

270

Šunkové rolky s křenem 300g, 630g

tvaroh (mléko), disiřičitan draselný

697,243

Sardinková pomazánka 125g, 1kg

mléko, sardinky, vejce, hořčice, disiřičitan draselný

203

Sýrová roláda

mléko

696,290,230 Česneková pom. sýrová 125g, 300g, 1kg

vejce, mléko

217

Sýrová roláda s pažitkou

mléko

241,291

Salámová pomazánka 125g, 1kg

vejce, mléko, hořčice

201

Aspiková podkova 1,1 kg

mléko, celer

612,647

Pikantní sýrová pomazánka 125g, 1kg

vejce, mléko

656

Aspikové srdce 900g

mléko

disiřičitan draselný

- bez lepku
D-VH-03.1

!!! TRVANLIVOST
Základní doba použitelnosti výrobku je uvedena u každého výrobku v těchto tabulkách a v ceníku.
Pokud dojde k otevření obalu, jak VOB,VB, tak i technologického obalu ( při rozbalení, rozkrojení,porušení při manipulaci ) = mění se doba použitelnosti u všech výrobků
na dobu uvedenou v ceníku, taktéž u každého výrobku.

