
Uzeniny, lahůdky, sýry: 
 

Název výrobku: ŠPEKÁČKY tradiční  80% 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Karel Unzeitig, Olšany 134 

 

Složení: Vepřové maso 60%, hovězí maso 20%, vepřové sádlo, pitná voda, jedlá sůl, 
sladká paprika, pepř černý, sušená zelenina: česnek, muškátový ořech mletý, konzer- 
vant: dusitan sodný, jedlé vepřové střevo. 

 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1540kJ / 367 kcal, tuky 35g (z toho nasycené mastné kyseliny 14g), 

sacharidy 0,4g (z toho cukry 0,2g), bílkoviny 14g, sůl 2g. 

 

Název výrobku: LAHŮDKOVÝ KABANOS 80% 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Karel Unzeitig, Olšany 134 

 

Složení: Vepřové maso 60%, hovězí maso 20%, vepřové sádlo, pitná voda, jedlá sůl, 
sladká paprika, pepř černý, sušená zelenina: česnek, muškátový ořech mletý, konzer- 
vant: dusitan sodný, jedlé vepřové střevo. 

 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1540kJ / 367 kcal, tuky 35g (z toho nasycené mastné kyseliny 14g), 

sacharidy 0,4g (z toho cukry 0,2g), bílkoviny 14g, sůl 2g. 
 

 

Název výrobku:  SILNÉ  PÁRKY 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o.,Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

Složení: vepřové maso 60%, pitná voda, vepřové kůže, hovězí maso 5%, škrob, jedlá sůl, 
koření v různém poměru, stabilizátory: trifosforečnany, difosforečnany, látka zvý- 
razňující chuť a vůni: glutaman sodný, cukr, antioxidant: kyselina L-askorbová, barvivo: 
paprikový extrakt; kyselina karmínová, konzervant: dusitan sodný, jedlé vepřové střevo. 

 Výživové údaje na 100g: Energie 822kJ / 196 kcal, tuky 15g (z toho nasycené mastné kyseliny 6g), 

sacharidy 2,7g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

 

Název výrobku: JEMNÉ PÁRKY- 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

 Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o.,Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: vepřové maso 60%, pitná voda, vepřové kůže, hovězí maso 5%, škrob, jedlá sůl, 
stabilizátory: trifosforečnany; difosforečnany, koření v různém poměru, látka zvý- 
razňující chuť a vůni: glutaman sodný, cukr, antioxidant: kyselina L-askorbová, aroma, 
barvivo: kyselina karmínová, konzervant: dusitan sodný, jedlé kolagenové střevo. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 827kJ / 199 kcal, tuky 15g (z toho nasycené mastné kyseliny 6g), 

sacharidy 3g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,8g. 

 

 

Název výrobku: DEBRECÍNSKÉ PÁRKY 
-masný výrobek tepelně opracovaný   

 Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o.,Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 



 

Složení: vepřové maso 75 %, pitná voda, hovězí maso 5 %, jedlá sůl, škrob, koření         v 
různém poměru, stabilizátory: trifosforečnany, cukr, antioxidant: kyselina L- askorbová, 
paprikový extrakt, konzervant: dusitan sodný, jedlé kolagenové střevo. 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1178kJ / 281kcal, tuky 25g (z toho nasycené mastné kyseliny 10g), 

sacharidy 1,9g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku: OSTRAVSKÁ KLOBÁSA 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o.,Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 Složení: vepřové maso 80%, pitná voda, jedlá sůl, škrob, koření v různém poměru, za- 
hušťovadlo: karagenan, stabilizátor: trifosforečnany, antioxidant: erythorban sodný, 
konzervant: dusitan sodný, barvivo: karamel, jedlé vepřové střevo. 

 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1185kJ / 282 kcal, tuky 25g (z toho nasycené mastné kyseliny 10g), 

sacharidy 2,3g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

 

Název výrobku: ŠUNKOVÁ KLOBÁSA 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o.,Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: vepřové maso 80%, pitná voda, jedlá sůl, škrob, koření v různém poměru, za- 
hušťovadlo: karagenan, stabilizátor: trifosforečnany, antioxidant: erythorban sodný, 
konzervant: dusitan sodný, jedlé vepřové střevo. 

 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1184kJ / 282 kcal, tuky 25g (z toho nasycené mastné kyseliny 

10g), sacharidy 2,3g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,7g. 

 

Název výrobku: VÍDEŇSKÉ PÁRKY 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce: Prantl Masný průmysl s.r.o., Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: Vepřové maso 75 %, pitná voda, hovězí maso 5 %, jedlá sůl, škrob, koření v 
různém poměru, stabilizátor: trifosforečnany, cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni: glu- 
taman sodný, aroma, antioxidant: kyselina L-askorbová, barvivo: kyselina karmínová, 
konzervant: dusitan sodný, jedlé skopové střevo. 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1146kJ / 273 kcal, tuky 24g (z toho nasycené mastné kyseliny 

9,6g), sacharidy 2,2g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku: UČŇOVSKÉ PÁRKY 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: Vepřové maso 75 %, pitná voda, hovězí maso 5 %, jedlá sůl, škrob, koření v 
různém poměru, stabilizátor: trifosforečnany, cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni: glu- 
taman sodný, aroma, antioxidant: kyselina L-askorbová, barvivo: kyselina karmínová, 
konzervant: dusitan sodný, jedlé kolagenové střevo. 



 Výživové údaje na 100g: Energie 1146kJ / 273 kcal, tuky 24g (z toho nasycené mastné kyseliny 

9,6g), sacharidy 2,2g (z toho cukry 0g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku: ŠUNKOVÝ SALÁM 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: vepřové maso 60%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, stabilizátory; trifosforečnany, 
difosforečnany; koření v různém poměru; antioxidant: erythorban sodný, cukr, zahuš- 
ťovadlo: guma euchema, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, aroma, vepřo- 
vá bílkovina, extrakty koření, barvivo: kyselina karmínová, konzervant: dusitan sodný, 
střevo není jedlé. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 409kJ / 97 kcal, tuky 3g (z toho nasycené mastné kyseliny 1,2g), 

sacharidy 5,5g (z toho cukry 0g), bílkoviny 12g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku: SLOVENSKÝ SALÁM 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 

 Složení: vepřové maso 60%, pitná voda, vepřové kůže, hovězí maso 5%, škrob, jedlá sůl, 
stabilizátory: trifosforečnany; difosforečnany, koření v různém poměru, látka zvý- 
razňující chuť a vůni: glutaman sodný, cukr, antioxidant: kyselina L-askorbová, konzer- 
vant: dusitan sodný, jedlé kolagenové střevo. 

 
 

 Výživové údaje na 100g: Energie 685kJ / 163 kcal, tuky 12g (z toho nasycené mastné kyseliny 4,8g), 

sacharidy 2,2g (z toho cukry 0,1g), bílkoviny 12g, sůl 2,3g. 

 

 

 

 

Název výrobku:: ŠUNKA  standart Třída jakosti - standardní 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 Složení: vepřová kýta 61%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, stabilizátor: trifosforečnany, 
zahušťovadlo: guma euchema, cukr, antioxidant: erythorban sodný, extrakty koření, 
barvivo: kyselina karmínová, konzervant: dusitan sodný, střevo není jedlé. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 305kJ / 73 kcal, tuky 1,3g (z toho nasycené mastné kyseliny 0,5g), 

sacharidy 2,3g (z toho cukry 0,5g), bílkoviny 13g, sůl 2,5g. 

 

 

Název výrobku: ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI   Třída jakosti – nejvyšší jakost 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o., , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
  

 Složení: vepřová kýta 91%, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátory: difosforečnany; 
trifosforečnany, regulátor kyselosti: citronany sodné, dextróza, antioxidant: erythorban 
sodný, konzervant: dusitan sodný, střevo není jedlé. 



 
 Výživové údaje na 100g: Energie 417kJ / 99 kcal, tuky 2g (z toho nasycené mastné kyseliny 1g), sacharidy 

0,2g (z toho cukry 0,1g), bílkoviny 20g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku:  ŠUNKA OD KOSTI                           Třída jakosti - výběrová 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 Složení: vepřová kýta 96%, pitná voda, jedlá sůl, cukr, stabilizátor: trifosforečnany, 
zahušťovadlo: guma euchema, antioxidant: erythorban sodný, aroma, konzervant: dusi- 
tan sodný. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 563kJ / 135 kcal, tuky 8g (z toho nasycené mastné kyseliny 2,9g), 

sacharidy 0,7g (z toho cukry 0,5g), bílkoviny 15g, sůl 2,5g. 

 

 

Název výrobku: DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ 
-masný výrobek tepelně opracovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 Složení: vepřová pečeně 85%, pitná voda, jedlá sůl, škrob, zahušťovadla: guma 
euchema; xanthan, stabilizátory: trifosforečnany; difosforečnany, cukr, antioxidant: 
erythorban sodný, konzervant: dusitan sodný, paprika. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 441kJ / 104 kcal, tuky 2,4g (z toho nasycené mastné kyseliny 

0,9g), sacharidy 1,7g (z toho cukry 0g), bílkoviny 19g, sůl 2,6g. 

 

 

Název výrobku: ANGLICKÁ SLANINA 
-masný výrobek tepelně opracovaný zauzený 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

 Složení: vepřový bok 95%, pitná voda, jedlá sůl, cukr, stabilizátor: trifosforečnany, 
zahušťovadlo: guma euchema, antioxidant: erythorban sodný, aroma, konzervant: dusi- 
tan sodný, barvivo: karamel 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 1274kJ / 307kcal, tuky 24g (z toho nasycené mastné kyseliny 

10g), sacharidy 0,7g (z toho cukry 0g), bílkoviny 22g, sůl 2,5g. 

 

Název výrobku: VYSOČINA 
-masný výrobek tepelně opracovaný trvanlivý 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

Na 100g hotového výrobku bylo použito 130g masa. 

 

 Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

glutaman sodný, antioxidant: kyselina L-askorbová, cukr, extrakty koření v různém poměru, 

barvivo: kyselina karmínová, aroma, konzervant: dusitan sodný, střevo není jedlé. 

 
Výživové údaje na 100g: Energie 1958kJ / 474kcal, tuky 44g (z toho nasycené mastné kyseliny 

17g), sacharidy 0,4g (z toho cukry 0g), bílkoviny 19g, sůl 3,5g. 

 



 

Název výrobku: LOVECKÝ SALÁM 
-masný výrobek tepelně opracovaný fermentovaný 

Výrobce:  Prantl Masný průmysl s.r.o. , Havlíčkovo nám. 46, Žirovnice 
 

Na 100 g hotového výrobku bylo použito 145g masa. 

 

Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, dextróza, cukr, hřebíček, antio- 

xidant: askorban sodný, extrakty koření, aroma, kouřové aroma, barvivo z červené řepy, hemo- 

globin, konzervant: dusitan sodný, střevo není jedlé. 

 
 Výživové údaje na 100g: Energie 1893kJ / 451kcal, tuky 40g (z toho nasycené mastné kyseliny 

16g), sacharidy 1,3g (z toho cukry 0,9g), bílkoviny 23g, sůl 3,4g. 

 
 
 

Název výrobku: HERKULES PEJSKAR 
- výrobek tepelně opracovaný fermentovaný masný  

Výrobce:  Made Group a.s., Dlouhá 10, Praha 1  

Složení: vepřové maso 68 g na 100 g masa,Hovězí maso,vepřové sádlo 30 g na 100 g masa,jedlá sůl, 

dextróza, cukr, konzervant E250, antioxidant E300, škrob, koření, sušená zelenina (česnek), 

extrakty koření, barvivo E120, startovací kultura. 

 

Výživové údaje na 100g: Energie 1820kJ / 441 kcal, tuky 40g (z toho nasycené mastné kyseliny 20g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 19g, sůl 3,3g. 

 

 

Název výrobku: POLIČAN PEJSKAR 
-masný výrobek tepelně opracovaný fermentovaný 

Výrobce:  Made Group a.s., Dlouhá 10, Praha 1  
 

Složení: vepřové maso 75 g na 100 g výrobku,Vepřové sádlo,hovězí maso 39 g na 100 g výrobku,jedlá sůl, 

dextróza, glukózový sirup, konzervant E250, antioxidant E316,        sušená zelenina (česnek), extrakty 

koření, barvivo E120, startovací kultura 

Výživové údaje na 100g: Energie 1820kJ / 441 kcal, tuky 40g (z toho nasycené mastné kyseliny 20g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 19g, sůl 3,3g. 

 

Název výrobku: LAHŮDKOVÁ TLAČENKA 

-masný výrobek tepelně opracovaný 

-výrobce: Řeznictví Šebesta s.r.o., Žižkova 1995/23a, Zábřeh 
 

Složení: Vepřové maso 85%, vepřové srdce, vapřový jazyk, vepřové kůže, masový vývar, jedlá sůl, 

pepř černý, česnek, obsah tuku max. 30% . 
 

 Výživové údaje na 100g: Energie 1288kJ / 312 kcal, tuky 35g (z toho nasycené mastné kyseliny 11g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 15g, sůl 2g. 

 

 

Název výrobku: Eidam 45% t. v s. 

-sýr přírodní polotvrdý 

Obsah tuku v sušině 45%, obsah sušiny 56% 



Vyrobeno v Německu 

Složení: mléko, sýrařské kultury, jedlá sůl, sýřidlo 

Výživové údaje na 100g: Energie 1301kJ / 310 kcal, tuky 25g (z toho nasycené mastné kyseliny 17g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 22g, sůl 1,6g. 

 

Název výrobku: Eidam 30% t. v s. 

-sýr přírodní polotvrdý 

Obsah tuku v sušině 30%, obsah sušiny 50% 

Vyrobeno v Německu 

Složení:  paster. mléko, sýrařské kultury, jedlá sůl, sýřidlo 

Výživové údaje na 100g: Energie 1053kJ / 252 kcal, tuky 16g (z toho nasycené mastné kyseliny 10g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 27g, sůl 1,7g. 

 

Název výrobku: GOUDA 48% hm. t.v s. 

-sýr přírodní polotvrdý 

Obsah tuku v sušině 48%, obsah sušiny 55% 

Vyrobeno v Německu 

Složení: mléko, sýrařské kultury, jedlá sůl, sýřidlo 

Výživové údaje na 100g: Energie 1446kJ / 348 kcal, tuky 28g (z toho nasycené mastné kyseliny 18g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 24g, sůl 1,7g. 

 

Název výrobku: Sýr ementálského typu - BOYENDAMER 

-sýr přírodní polotvrdý 

Obsah tuku v sušině 45%, obsah sušiny 55% 

Vyrobeno v Polsku 

Složení: mléko, sýrařské kultury, jedlá sůl, sýřidlo, stabilizátoryE509, barvivoE160b(ii) 

Výživové údaje na 100g: Energie 1424kJ / 343kcal, tuky 27g (z toho nasycené mastné kyseliny 19g), 

sacharidy 0g, bílkoviny 25g, sůl 1,2g. 

 

Maso: 

Výrobce-bourání,  porcování  a balení masa: 

Řeznictví Šebesta s.r.o., Žižkova 1995/23a, 78901 Zábřeh, ČR 

 



Dodavatelé suroviny: 

-Kuřecí maso-Vodňanská drůbež a.s., Radomilická 886, Vodňany-porážka 

-Vepřové maso- Kostelecké uzeniny a.s., č.p.60, Kostelec-porážka 

-Hovězí maso- Kostelecké uzeniny a.s., č.p.60, Kostelec-porážka 

                        -Maso Uzeniny Polička, a.s., č-p. 300, Kamenec u Poličky 

 

 

 

 

 
 


