
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKY 

VÝROBKŮ / VÝROBKOV 

MP KRÁSNO, a.s. 

 

Charakteristiky jsou platné 
 ke dni 1.4.2019 

 

Vzhledem k možným změnám je aktuální složení uvedeno na 
termoetiketě výrobku, které je nadřazeno složení uvedenému 

v těchto charakteristikách.  

 

Charakteristiky sú platné ku dňu  
1.4.2019 

 

Vzhľadom k možným zmenám je aktuálne  
zloženie uvedené na termoetiketě 

výrobku, ktoré je nadradené 
zloženiu uvedenému v týchto 

 charakteristikách. 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vídeňské párky  200g / Viedenské párky 200g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41000001 
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(77%),pitná voda, 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,  

koření/koreniny,konzervant/konzervačná látka-E250,stabilizátor- 

E451,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidant-E316,sušená zelenina(česnek/cesnak),barvivo/farbivo- 

E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1220kJ/295kcal; 

tuky:28g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:10g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/Balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/Hmotnosť:200g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašská klobása 200g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41001201 
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(90%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,stabilizátor-E451,aroma/aróma,antioxidant-E315, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:883kJ/213kcal; 

tuky:16g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,1g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:200g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašské párečky 200g / Valašské páročky 200g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41002001 
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(90%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,cukr/cukor,stabilizátor-E451,aroma/aróma,antioxidant-E315, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1092kJ/263kcal; 

tuky:23g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,4g; 

sacharidy:0,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:200g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Párty párečky  400g/ Párty páročky 400g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný/ Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41002601 
 
Hmotnost:  400g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére  
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
 

Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(86%),pitná voda, 

jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátor-E451,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač 

chuti-E621,antioxidant-E316,sušená zelenina(česnek/cesnak), 

barvivo/farbivo-E120,aroma/aróma,kouřové aroma/dýmová aróma, 

jedlé kolagenové střevo/kolagénové črevo(kolagen/kolagén, 

voda,zvlhčující látka/zvlhčovadlo-E422). 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1039kJ/251kcal; 

tuky:24g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,0g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:400g  

  

  

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

 
Výrobce: 

MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
Název výrobku: Šunková klobása 200g  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41003001 
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,extrakty koření/korenín, 

glukózový sirup,dextróza,aroma/aróma,konzervant/konzervačná 

látka-E250,stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látky zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407,barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:716kJ/173kcal; 

tuky:13g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,8g; 

sacharidy:5,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:1,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72 hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:200g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

 
Výrobce: 

MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
Název výrobku: Klobása s divokým česnekem 600g /Klobása s divokým cesnakom 600g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41003501 
 
Hmotnost:  600g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(89%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,medvědí(divoký)česnek/ 

medvedí(divoký)cesnak(0,4%),stabilizátor-E451,česnek/cesnak, 

antioxidant-E301,směs koření/zmes korenín,kvasnicový extrakt, 

dextróza,extrakty koření/korenín,aroma/aróma,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1147kJ/277kcal; 

tuky:26g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,8g; 

sacharidy:2,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:600g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská klobása 290g / Kráľovská klobása 290g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41004701 
 
Hmotnost:  290g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%),pitná voda,  

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,  

extrakty koření/korenín,glukózový sirup,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,415, 

antioxidant-E316,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1150kJ/278kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,4g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:290g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grill pack 600g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41004401 
 
Hmotnost:  600g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný/Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Trampská klobása-bez lepku/bezgluténová,uzená/údená.Složení/ 

Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky separo- 

vané mäso(40%),vepřové maso/bravčové mäso(30%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,glukózový sirup,stabilizátor-E451,látky 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,antioxidant- 

E316,konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1181kJ/285kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,7g;sacharidy: 

0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,1g. 

Grilovací/grilovacia klobása-bez lepku/bezgluténová.Složení/ 

Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(35%),drůbeží maso strojně 

oddělené/hydinové mechanicky separované mäso,pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,byliny,koření/koreniny,extrakt 

koření/korenín,stabilizátory-E450,E451,látky zvýrazňující chuť 

a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,antioxidanty-E301,E330, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Výživové údaje na 100g:Energetická 

hodnota/energia:1150kJ/278kcal;tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené 

mastné kyseliny:9,1g;sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/ 

bielkoviny:11g;sůl/soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

Balené v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére.Hmotnost:600g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Debrecínské párky 200g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41005501 
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,dextróza,glukózový sirup,kvasničný/ 

kvasnicový extrakt,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, 

stabilizátor-E451,látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti 

-E621,E635,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250, 

česnek/cesnak,barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1666kJ/404kcal; 

tuky:40g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g; 

sacharidy:1,0g;z toho cukry:0,8g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:200g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grilovací párečky bylinkové 280g / Grilovacie páročky bylinkové 280g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41006901 
 
Hmotnost:  280g 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(35%),drůbeží maso  

strojně oddělené/hydinové mechanicky separované mäso,pitná voda,  

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,byliny,koření/koreniny, 

extrakt koření/korenín,stabilizátory-E450,E451,látky zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,antioxidanty-E301,E330, 

konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1150kJ/278kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,1g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

Hmotnost: 280 g 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Ďábelské grilovací párečky 280g / Diabolské grilovacie páročky 280g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41007901 
 
Hmotnost:  280g 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,dextróza,glukózový sirup,stabilizátor-E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,modifikovaný škrob-E1422,látky 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,česnek/cesnak, 

antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/ 

dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:992kJ/240kcal; 

tuky:21g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,0g; 

sacharidy:1,5g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

Hmotnost/Hmotnosť: 280g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

 
Výrobce: 

MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
Název výrobku: Vídeňské párky / Viedenské párky  
 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41600001 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(77%),pitná voda, 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,  

koření/koreniny,konzervant/konzervačná látka-E250,stabilizátor- 

E451,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidant-E316,sušená zelenina(česnek/cesnak),barvivo/farbivo- 

E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1220kJ/295kcal; 

tuky:28g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:10g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/Balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
   
Název výrobku: Špekáčky Premium 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41600201 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený  

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové 

sádlo/bravčová slanina,vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,česnek/cesnak, 

koření/koreniny,aroma/aróma,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E316,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač 

chuti-E621,barvivo/farbivo(paprikový extrakt),konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1532kJ/371kcal; 

tuky:38g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

  

  

  

  

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

  
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jemné párky  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41600501 
 
Hmotnost:  cca 1,3kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete)                

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(53%),pitná voda,  

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,aroma/aróma, 

extrakty koření/korenín,stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látky 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,barviva/ 

farbivá-E120,160c,želírující látka/želírujúce činidlo-E407a, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:968kJ/234kcal; 

tuky:22g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: KRÁSNO párky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný/ Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41600601 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,aroma/aróma,koření/koreniny,cukr/cukor,extrakty koření/ 

korenín,stabilizátor-E451,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač 

chuti-E621,antioxidant-E316,bavivo/farbivo-E160c,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1404kJ/340kcal; 

tuky:32g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:12g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašská klobása se sýrem/Valašská klobása so syrom 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41601101 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%),pitná voda,sýr/ 

syr(10%)(mléko/mlieko,jedlá sůl/soľ,chlorid vápenatý,mlékárenské/ 

mliekarenské kultury/kultúry,syřidlo/syridlo),jedlá sůl/soľ,koření/ 

koreniny,stabilizátor-E451,dextróza,česnek/cesnak,antioxidant-E315, 

aroma/aróma,extrakty koření/korenín,konzervant/konzervačná látka 

E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:929kJ/223kcal; 

tuky:16g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,7g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,6g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašská klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41601201 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(90%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,stabilizátor-E451,aroma/aróma,antioxidant-E315, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:883kJ/213kcal; 

tuky:16g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,1g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lázeňské párky  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41601501 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/Bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky  

separované mäso(50%),vepřové maso/bravčové mäso(25%),pitná voda, 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/ 

koreniny,stabilizátor-E451,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,antioxidant-E316,sušená zelenina(česnek/ 

cesnak),barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1139kJ/274kcal; 

tuky:25g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:7,7g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére.  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Amálka párky pro děti / Amálka párky pre deti 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41601901 
 
Hmotnost:  cca 0,5 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,črevo nie je jedlé  

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,koncentrovaná šťáva/ 

šťava mangoldu,dextróza,aroma/aróma,glukózový sirup,mrkvový extrakt, 

cukr/cukor,konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1188kJ/287kcal; 

tuky:28g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,8g; 

sacharidy:<0,5g;z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:1,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Návod k přípravě:Před tepelnou úpravou odstraňte potištěné střevo./ 

Návod k príprave:Pred tepelnou úpravou odstráňte potlačené črevo. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašské párečky / Valašské páročky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41602001 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(90%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,cukr/cukor,stabilizátor-E451,aroma/aróma,antioxidant-E315, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1092kJ/263kcal; 

tuky:23g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,4g; 

sacharidy:0,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére.   

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Párky k loupání / Lúpacie párky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41602301 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky 

separované mäso(50%),pitná voda,vepřové maso/bravčové mäso(12%), 

vepřové kůže/bravčové kože,vepřové sádlo/bravčová slanina, 

jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,aroma/aróma,extrakty koření/korenín, 

stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látky zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovače chuti-E621,E635,barviva/farbivá-E120,E160c,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:838kJ/201kcal; 

tuky:18g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,2g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
  
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Extra párky ve skopovém střívku/Extra párky v baraňom črievku 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný/ Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41602401 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére  
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(80%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,koření/koreniny,kořenící/koreniace látky,extrakty koření/ 

korenín,stabilizátor-E450,antioxidanty-E300,E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1201kJ/290kcal; 

tuky:26g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,2g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
  
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královské párky/Kráľovské párky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný/ Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41602701 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére  
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(90%),pitná voda, 

jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,aroma/aróma,dextróza, 

stabilizátor-E451,antioxidant-E300,konzervant/konzervačná 

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1158kJ/280kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,4g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/soľ:1,8g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené  

v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

                       CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunková klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41603001 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,extrakty koření/korenín, 

glukózový sirup,dextróza,aroma/aróma,konzervant/konzervačná 

látka-E250,stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látky zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407,barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:716kJ/173kcal; 

tuky:13g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,8g; 

sacharidy:5,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:1,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72 hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 
 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Venkovská klobása / Vidiecká  klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41603401 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(97%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,směs koření/zmes korenín,cukr/cukor, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma.  

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1249kJ/301kcal; 

tuky:25g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,8g; 

sacharidy:0,6g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Klobása s divokým česnekem / Klobása s divokým cesnakom 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41603501 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(89%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,medvědí(divoký)česnek/ 

medvedí(divoký)cesnak(0,4%),stabilizátor-E451,česnek/cesnak, 

antioxidant-E301,směs koření/zmes korenín,kvasnicový extrakt, 

dextróza,extrakty koření/korenín,aroma/aróma,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1147kJ/277kcal; 

tuky:26g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,8g; 

sacharidy:2,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 



 

 

  CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kája párky pro děti/ Kája párky pre deti 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41603901 
 
Hmotnost:  cca 0,5kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(86%),pitná voda, 

jedlá sůl/soľ,stabilizátor-E451,směs koření/zmes korenín, 

dextróza,antioxidant-E301,konzervant/konzervačná látka-E250, 

extrakty koření/korenín,aroma/aróma,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1158kJ/280kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,4g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:1,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grilovací klobása / Grilovacia klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41604301 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(35%),drůbeží maso 

strojně oddělené/hydinové mechanicky separované mäso,pitná voda, 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,byliny,koření/koreniny, 

extrakt koření/korenín,stabilizátory-E450,E451,látky zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,antioxidanty-E301,E330, 

konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1150kJ/278kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,1g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 
 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Čertovské špekáčky / Čertovské špekačky   
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41605101 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(53%),vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,pitná voda,vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/ 

soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza, 

glukózový sirup,stabilizátor-E451,modifikovaný škrob-E1422,látky 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,antioxidant 

-E316,konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1567kJ/379kcal; 

tuky:38g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g; 

sacharidy:1,2g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Rošťácké špekáčky/Rošťácké špekačky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41605201 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(66%), 

vepřové sádlo/bravčová slanina,pitná voda,hovězí maso/hovädzie 

mäso(5%),jedlá sůl/soľ,sušená zelenina(česnek/cesnak),směs 

koření/zmes korenín,cukr/cukor,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E301,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1454kJ/352kcal; 

tuky:36g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:14g; 

sacharidy:<0,5g;z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:1,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grilovací klobása s nivou / Grilovacia klobása s nivou 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41608201 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%),pitná voda, 

sýr/syr Niva(10%)(mléko/mlieko,jedlá sůl/soľ, 

mlékárenská kultura/mliekárenská kultúra,plíseň/pleseň 

Penicillium roqueforti,chlorid vápenatý),jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,stabilizátor-E451,dextróza,česnek/cesnak, 

antioxidant-E315,aroma/aróma,extrakty koření/korenín, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:932kJ/224kcal; 

tuky:17g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:7,5g; 

sacharidy:0,9g;z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:17g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grilovací klobása bruschetta /Grilovacia klobása bruschetta 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41609401 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(80%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,sušená zelenina(rajčata/paradajky,česnek/cesnak,paprika), 

byliny a koření/koreniny(oregáno,bazalka),stabilizátor-E451,sušený 

glukózový sirup,antioxidant-E300,extrakt koření/korenín,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1071kJ/259kcal; 

tuky:25g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9g; 

sacharidy:<0,5g;z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 



 

 

                            CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 

 
 
Název výrobku: Štýrská klobása (H+H) 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41653701 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténová 

masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:Vepřové maso/bravčové mäso(60%),hovězí maso/ 

hovädzie mäso(31%),pitná voda,jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, 

(jedlá sůl/soĺ,jodičnan draselný),konzervanty/konzervačné látky 

E250,E535,sušený česnek/cesnak,koření/korenie,stabilizátory E450, 

E451,extrakty koření/korenín, antioxidant E316,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E621,glukózový sirup,barviva/farbiva 

E120,E150d,jedlé střevo/črevo - vepřové/bravčové. 

Obsah lepku/gluténu max.20 mg/kg. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1640kJ/398kcal, 

tuky:39g,z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g,sacharidy 

0g,z toho cukry:0g,bílkoviny/bielkoviny:13g,sůl/soľ:2,4g. 

Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebovať do 48 hod. 

Skladujte při/skladovať pri teplotě/teplote 1 až 5 st. C. 

Baleno v ochranné atmosféře/baleno v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Trampské cigáro 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41604601 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,vepřové 

sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,dextróza,koření/koreniny,stabilizátor-E451,extrakty 

koření/korenín,sušená zelenina(česnek/cesnak),antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1470kJ/356kcal; 

tuky:35g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:13g; 

sacharidy:1,1g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.  

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská klobása / Kráľovská klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41604701 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%),pitná voda,  

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,  

extrakty koření/korenín,glukózový sirup,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,415, 

antioxidant-E316,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1150kJ/278kcal; 

tuky:27g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,4g; 

sacharidy:0,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 
 

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Debrecínské párky / Debrecínske párky  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41605501 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,dextróza,glukózový sirup,kvasničný/ 

kvasnicový extrakt,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, 

stabilizátor-E451,látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti 

-E621,E635,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250, 

česnek/cesnak,barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1666kJ/404kcal; 

tuky:40g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g; 

sacharidy:1,0g;z toho cukry:0,8g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Chlapská klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41605701 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(78%),hovězí maso/ 

hovädzie mäso(18%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,česnek/ 

cesnak,paprika,slunečnicový olej,dextróza,stabilizátor-E451,aroma/ 

aróma,paprikový extrakt,antioxidant-E315,extrakty koření/korenín, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1319kJ/319kcal; 

tuky:29g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:11g;sacharidy: 

1,6g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Maxi párky se sýrem / Maxi párky so syrom 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41607201 
 
Hmotnost:  cca 2,0 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky  

separované mäso(54%),pitná voda,sýr/syr(13%)(sýr/syr,máslo/ 

maslo,mléčná bílkovina/mliečna bielkovina,hovězí želatina/ 

hovädzia želatína,sůl/soľ,přírodní aroma/prírodná aróma),vepřové 

maso/bravčové mäso(8%),vepřové kůže/bravčové kože,vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,stabilizátor-E451,antioxidanty-E300,E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1058kJ/254kcal; 

tuky:22g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:7,6g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Maxi párky pikantní / Maxi párky pikantné 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41607301 
 
Hmotnost:  cca 2,0 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky  

separované mäso(56%),pitná voda,vepřové maso/bravčové mäso(10%), 

vepřové kůže/bravčové kože,vepřové sádlo/bravčová slanina, 

jedlá sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny,extrakty koření/ 

korenín,česnek/cesnak,glukózový sirup,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E316,látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače 

chuti-E621,E635,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:967kJ/232kcal; 

tuky:20g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,6g; 

sacharidy:1,1g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: MINI párky / MINI párky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41609001 
 
Hmotnost:  cca 0,5kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(50%),drůbeží maso  

strojně oddělené/hydinové mechanicky separované mäso,pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,inulin,aroma/aróma,koření/ 

koreniny,extrakty koření/korenín,konzervant/konzervačná látka 

(dusitan sodný),stabilizátor(trifosforečnany),antioxidant(kyselina 

askorbová),glukózový sirup,hemoglobin/hemoglobín,barvivo/farbivo 

(paprikový extrakt),kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1107kJ/266kcal; 

tuky:24g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:7,5g; 

sacharidy:2,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:1,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 

+1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

Baleno v ochranné atmosféře./Balené v ochrannej atmosfére.   

 

 
 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kuřecí párky / Kuracie párky 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41609201 
 
Hmotnost:  cca 1,5kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky 

separované mäso(55%),pitná voda,vepřové maso/bravčové mäso(5%), 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty 

koření/korenín,glukózový sirup,aroma/aróma,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E300,hemoglobin/hemoglobín,barvivo/farbivo(paprikový 

extrakt),konzervant/konzervačná látka-E250.  

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:741kJ/177kcal; 

tuky:15g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:3,8g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 
 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: HOT DOG párky  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  41708901 
 
Hmotnost:  cca 2,0kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky  

separované mäso(56%),pitná voda,vepřové maso/bravčové mäso(10%), 

vepřové kůže/bravčové kože,vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá 

sůl/soľ,aroma/aróma,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

stabilizátor-E451,antioxidanty-E300,E316,konzervant/konzervačná 

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:933kJ/224kcal; 

tuky:20g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,6g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.   

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Gothajský salám  / Gothajská saláma  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42100901 
 
Hmotnost:  cca 2,2kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(50%),pitná voda,vepřové  

sádlo/bravčová slanina,vepřové kůže/bravčové kože,bramborový/ 

zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, 

česnek/cesnak,cukr/cukor,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/konzervačná látka-E250,barviva/ 

farbivá-E120,E160c. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1358kJ/328kcal; 

tuky:32g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:13g;sacharidy: 

3,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:9,0g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.   

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunkový salám zauzený / Šunková saláma zaúdená 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42101101 
 
Hmotnost:  cca 1,9kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,střevo není jedlé. 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,česnek/ 

cesnak,extrakty koření/korenín,dextróza,cukr/cukor,vepřová 

bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková aróma, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407,E415, 

látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635, 

antioxidanty-E316,E331,barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná 

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:832kJ/201kcal; 

tuky:14g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,9g;sacharidy: 

4,4g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Junior MINI  / Junior saláma  MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42101201 
 
Hmotnost:  cca 1 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(49%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,  

česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza, 

stabilizátory-E450,E451,E452,antioxidant-E315,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo-E120,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:842kJ/203kcal; 

tuky:18g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,5g;sacharidy: 

3,4g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:9,6g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pološunkový salám / Pološunková saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42101301 
 
Hmotnost:  cca 1,8kg 
 
Způsob balení : volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,cukr/cukor, 

extrakty koření/korenín,dextróza,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407,E415, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková aróma, 

látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635, 

antioxidanty-E316,E331,barvivo/farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:847kJ/204kcal; 

tuky:15g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,2g;sacharidy: 

6,1g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:10g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

                               CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunkový salám Speciál / Šunková saláma Špeciál 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42102101 
 
Hmotnost:  cca 2,0kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,cukr/ 

cukor,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková 

aróma,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407, 

E415,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidanty-E316,E331,konzervant/konzervačná látka-E250,barvivo/ 

farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:491kJ/117kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,2g;sacharidy: 

5,8g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.   

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Junior  / Junior saláma  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42102401 
 
Hmotnost:  cca 1,8kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(49%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,  

česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza, 

stabilizátory-E450,E451,E452,antioxidant-E315,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo-E120,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:842kJ/203kcal; 

tuky:18g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,5g;sacharidy: 

3,4g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:9,6g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Toustový nářez / Toustový nárez 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42102601 
 
Hmotnost:  cca 3,7kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(45%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,bramborový/zemiakový škrob,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,jedlá sůl/soľ,cukr/cukor,dextróza,šunkové 

aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407,E415,E425,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná 

látka-E250,barvivo/farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:487kJ/117kcal; 

tuky:4,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,2g;sacharidy: 

6,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:9,8g;sůl/soľ:2,4g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

                    CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Gothajský salám MINI  / Gothajská saláma MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42103001 
 
Hmotnost:  cca 1 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(50%),pitná voda,vepřové  

sádlo/bravčová slanina,vepřové kůže/bravčové kože,bramborový/ 

zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, 

česnek/cesnak,cukr/cukor,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

stabilizátor-E451,antioxidant-E316,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/konzervačná látka-E250,barviva/ 

farbivá-E120,E160c. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1358kJ/328kcal; 

tuky:32g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:13g;sacharidy: 

3,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:9,0g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.   

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jemný salám / Jemná saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42103901 
 
Hmotnost:  cca 1,8kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky 

separované mäso(47%),pitná voda,vepřové kůže/bravčové kože,vepřové  

maso/bravčové mäso(20%),bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,  

česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza, 

stabilizátory-E450,E451,E452,antioxidant-E315,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo-E120,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:956kJ/229kcal; 

tuky:19g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,6g;sacharidy: 

5,8g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královský šunkový Speciál 72%/Kráľovská šunková Špeciál 72% 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42104101 
 
Hmotnost:  cca 4,4kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(72%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak, 

dextróza,extrakty koření/korenín,šunkové aroma/šunková 

aróma,stabilizátor-E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407, 

antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:691kJ/166kcal; 

tuky:9,8g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,4g;sacharidy: 

2,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Salám s kapií/Saláma s kápiou 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42105101 
 
Hmotnost:  cca 1,8 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(49%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,paprikové floky(1%),česnek/ 

cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza, 

stabilizátory-E450,E451,E452,antioxidant-E315,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo-E120,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:804kJ/194kcal; 

tuky:16g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,9g;sacharidy: 

4,7g;z toho cukry:0,5g;bílkoviny/bielkoviny:9,5g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.   

  

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunková cihla / Šunková tehla 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42106901 
 
Hmotnost:  cca 2,1kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,cukr/ 

cukor,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková 

aróma,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407, 

E415,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidanty-E316,E331,konzervant/konzervačná látka-E250,barvivo/ 

farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:491kJ/117kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,2g;sacharidy: 

5,8g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Horal se sýrem / Horal so syrom 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42109201 
 
Hmotnost:  cca 2,1kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(35%),drůbeží maso 

strojně oddělené/hydinové mechanicky separované mäso,vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,sýr/syr(15%)(sýr/syr,máslo/maslo,mléčná  

bílkovina/mliečna bielkovina,hovězí želatina/hovädzia želatína, 

sůl/soľ,přírodní aroma/prírodná aróma),vepřové kůže/bravčové kože, 

jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,hemoglobin/hemoglobín,dextróza,cukr/ 

cukor,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,stabilizátory-E450, 

E451,antioxidant-E316,regulátor kyselosti/kyslosti-E575,barvivo/ 

farbivo-E162,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1466kJ/354kcal; 

tuky:34g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:14g;sacharidy: 

0,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.   

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Inovecký salám / Inovecká saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42109301 
 
Hmotnost:  cca 1,6kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,střevo 

není jedlé.Mäsový výrobok tepelne opracovaný, 

údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/ 

hydinové mechanicky separované mäso(40%),vepřové 

maso/bravčové mäso(35%),vepřové sádlo/bravčová  

slanina,pitná voda,vepřové kůže/bravčové kože, 

jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,hemoglobin/ 

hemoglobín,cukr/cukor,koření/koreniny,extrakty 

koření/korenín,stabilizátory-E450,E451, 

antioxidant-E316,látka zvýrazňující chuť 

a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo 

-E162,regulátor kyselosti/kyslosti-E575, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1393kJ/336kcal;tuky:33g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:12g;sacharidy:0,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 

 
 

 
 
Název výrobku: Pivní salám / Pivná saláma (H+H) 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42154401 
 
Hmotnost:  cca 2,0kg 
 
Způsob balení:  volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

bez lepku/bezgluténový 

Složení/Zloženie: 

Vepřové maso/bravčové mäso(61%),hovězí maso/ 

hovädzie mäso(6%),kůžová emulze/kožová emulzia 

(vepřové kůže/bravčové kože,pitná voda, 

stabilizátory E327,E330, E331,regulátor  

kyselosti E270,zahušťovadlo E412,konzervant 

E500),jedlá sůl s jodem/ jedlá soľ jódovaná 

(jedlá sůl/soľ jodičnan draselný),konzervanty/ 

konzervačné látky E250,E535,E202,bramborový/ 

zemiakový škrob,stabilizátory E450,E451,antio- 

xidant E316,koření/koreniny,barvivo/farbivo  

E 120extrakty koření/korenín,regulátor kyselosti/ 

kyslosti E 262, látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti E621,aroma/aróma,dextróza, 

vepřové/bravčová bílkovina/bielkovina, 

střevo není jedlé/črevo nie je jedlé 

Obsah soli max:3,0%,Obsah tuku max: 46% 

Obsah lepku/gluténu max.: 20mg/kg výrobku 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1  

až 5 st.CPo otevření spotřebujte/Po otvoreni 

spotrebovať do 48 hod. 

  

  

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: 

Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 
 

 
Název výrobku: Salám se sýrem/Salám zo syrom (H+H) 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:                     42159101           POUZE PRO ČR 
 
Hmotnost:  cca 1,5kg 
 
Způsob balení: volně loženo / volno ložené 
 
 
Doba spotřeby: 30 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

30  dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 
 

masný výrobek tepelně opracovaný-uzený 

mäsový výrobok tepelne opracovaný-údený 

bez lepku/bezgluténový 

Složení/Zloženie:Vepřové maso/bravčové mäso(71%),sýr/syr(20%)(mléko/mlieko,jedlá 

sůl/soľ,jodičnan draselný,syřidlo/syridlo,mlékárenská kultura/mliekarenská 

kultúra),pitná voda,jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná(jedlá sůl/soľ,jodičnan  

draselný),dextróza,konzervanty/konzervačné látky E250,E535,E202,stabilizátory 

E450,E451,barvivo/farbivo E120,antioxidanty E301,E316,látka zvýrazňující  

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E621,koření/koreniny,regulátor kyselosti/kyslosti 

E330,E331.Střevo není jedlé/ črevo nie je jedlé. 

Obsah soli: max. 2,5%,obsah tuku max. 30%, 

obsah lepku/gluténu max.:20 mg/kg výrobku. 

Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 1 až 5 st.C 

Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebovať do 48 hod. 

  

  

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Rožnovský salám / Rožnovská saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelene opracovaný 
 
Obj. znak:  42303201 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení:  vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,střevo 

není jedlé.Mäsový výrobok tepelne opracovaný, 

údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové 

mäso(80%),pitná voda,vepřové kůže/bravčové kože, 

jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny, 

dextróza,stabilizátor-E451,antioxidant-E315, 

extrakty koření/korenín,konzervant/konzervačná 

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:754kJ/181kcal;tuky:14g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:5,3g;sacharidy:0,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunkový točený salám / Šunková točená saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42600101 
 
Hmotnost:  cca 1,5kg 
 
Způsob balení:  v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,česnek/ 

cesnak,extrakty koření/korenín,dextróza,cukr/cukor,vepřová 

bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková aróma, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407,E415, 

látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635, 

antioxidanty-E316,E331,barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná 

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:855kJ/206kcal; 

tuky:14g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,1g;sacharidy: 

4,4g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére.   

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Slovenský salám / Slovenská saláma  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42600501 
 
Hmotnost:  cca 1,7kg 
 
Způsob balení:  v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 18 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

18 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/Bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky  

separované mäso(50%),pitná voda,vepřové maso/bravčové mäso(20%), 

vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,aroma/aróma, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín,rostlinná bílkovina(řepka)/ 

rastlinná bielkovina(repka),stabilizátor-E451,antioxidant-E316, 

látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635, 

konzervant/konzervačná látka-E250,barviva/farbivá-E120,E160c, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:941kJ/226kcal; 

tuky:20g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,8g; 

sacharidy:0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:1,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48hod. Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunková cihla krájená /Šunková tehla krájaná 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42606901 
 
Hmotnost:  cca 1 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře/ v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájená 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaná 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,cukr/ 

cukor,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková 

aróma,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407, 

E415,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidanty-E316,E331,konzervant/konzervačná látka-E250,barvivo/ 

farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:491kJ/117kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,2g;sacharidy: 

5,8g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod. Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére.   

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jemný salám krájený 100g / Jemná saláma krájaná 100g  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42902501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky 

separované mäso(45%),pitná voda,vepřové kůže/bravčové kože, 

vepřové maso/bravčové mäso(7%),bramborový/zemiakový škrob,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,stabilizátory-E450,E451,E452,antioxidant-E315, 

látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/ 

farbivo-E120,konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia: 

733kJ/176kcal;tuky:13g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 

4,4g;sacharidy:5,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:8,9g;sůl/ 

Soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

   

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunkový salám kráj. 100g / Šunková saláma kráj. 100g  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  42907801 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(52%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,hovězí maso/hovädzie mäso(3%), 

jedlá sůl/soľ,sušený česnek/cesnak,cukr/cukor,extrakty 

koření/korenín,dextróza,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadla-E407a,E407,E415, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,šunkové aroma/šunková aróma, 

látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635, 

antioxidanty-E316,E331,barvivo/farbivo-E120. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:690kJ/ 

165kcal;tuky:10g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,5g; 

sacharidy:7,5g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:11g;sůl/soľ: 

1,9g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod. 

Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

 

 

 

                 ***** KONEC CHARAKTERISTIKY **** 

  

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Snack mini z vepřového masa / Snack mini z bravčového mäsa 200g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:              43000601      
 
Hmotnost:  200g 
 
Způsob balení:             v ochranné atmosféře /  v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě)  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený/Mäsový výrobok trvanlivý tepelne  

opracovaný,údený.Složení/Zloženie:vepřové maso/ 

bravčové mäso,vepřové maso strojně oddělené/ 

bravčové mechanicky separované mäso,vepřové  

sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,česnek/ 

cesnak,glukózový sirup,dextróza,koření/ 

koreniny,extrakty koření/korenín,regulátor 

kyselosti/kyslosti-E575,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,látky zvýrazňující chuť  

a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,kvasničný/ 

kvasnicový extrakt,konzervant/konzervačná  

látka-E250,barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/ 

dýmová aróma.Na 100g výrobku bylo použito 100g 

masa./Na 100g výrobku bolo použité 100g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2020kJ/487kcal;tuky:43g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:16g;sacharidy:0,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:24g;sůl/ 

soľ:2,9g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:200g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Párty sticks 180g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43001301 
 
Hmotnost:  180g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře /  v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,aroma/aróma,dextróza, 

antioxidanty-E315,E316,paprikový extrakt, 

extrakty koření/korenín,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná látka- 

E250,kouřové aroma/dýmová aróma.Na 100g výrobku 

bylo použito 135g masa.Na 100g výrobku bolo 

použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2065kJ/499kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,4g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:180g. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 



 

 

                        CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vysočina mini 300g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43002001 
 
Hmotnost:   300g 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený,střevo není jedlé./Mäsový výrobok  

trvanlivý tepelne opracovaný,údený,črevo nie 

je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E316,kvasničný extrakt/extrakt 

z droždia,extrakty koření/korenín,barvivo/ 

farbivo-E120,konzervant/konzervačná  

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2315kJ/560kcal;tuky:47g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:22g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů.  

Hmotnost/hmotnosť:300g 

 

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Balaton klobása 230g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný/Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný 
 
Obj. znak:   43003001 
 
Hmotnost:  cca 1,5 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,dextróza,  

sušená zelenina(česnek/cesnak),koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,glukózový sirup, 

startovací kultura mikroorganismů/štartovacia 

kultúra mikroorganizmov,konzervant/konzervačná  

látka-E250,látky zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovače chuti-E621,E635,kouřové aroma/ 

dýmová aróma.Na 100g výrobku bylo použito 105g 

masa./Na 100g výrobku bolo použité 105g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2239kJ/541kcal;tuky:55g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:21g;sacharidy:1,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:17g;sůl/ 

soľ:3,7g.Skladujte při teplotě/skladovať 

pri teplote 0°C až +20°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5dnů.Baleno 

v ochranné atmosféře/balené v ochrannej 

atmosfére.Hmotnost/hmotnosť:230g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 

  



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pašerácká klobása 280g/Pašerácka klobása 280g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný/Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný 
 
Obj. znak:   43003601 
 
Hmotnost:  280g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,antioxidant-E316,aroma/aróma,startovací 

kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná 

látka-E250. 

Na 100g výrobku bylo použito 135g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2162kJ/523kcal;tuky:47g;z toho 

nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g; 

sacharidy:1,9g;z toho cukry:1,1g;bílkoviny/ 

bielkoviny:21g;sůl/soľ:3,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 

0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:280g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Maďarka Krásno 190 g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43006101 
 
Hmotnost:  190g 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 35 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

35 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/ bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,  

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,sušená 

zelenina(česnek/cesnak),dextróza,koření/ 

koreniny,extrakty koření/korenín,glukózový  

sirup,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,látky zvýrazňující chuť 

a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2174kJ/526kcal;tuky:49g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:18g;sacharidy:1,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:21g;sůl/ 

soľ:3,8g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dnů. 

Hmotnost/hmotnosť:190g 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

   



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Herkules krájený 750g / Herkules krájaný 750g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43009301 
 
Hmotnost:  750g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,dextróza,aroma/aróma,koření/koreniny, 

antioxidant-E316,glukózový sirup,sušená zelenina(červená řepa/repa), 

startovací kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná látka- 

E250. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2054kJ/496kcal; 

tuky:46g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g; 

sacharidy:1,1g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:750g. 

 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Paprikáš krájený 800g / Paprikáš krájaný 800g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43009601 
 
Hmotnost:  800g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů  (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,krájený. 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,krájaný. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová  

slanina,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,startovací kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma.Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 125g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2002kJ/467kcal; 

tuky:44g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:16g; 

sacharidy:2,4g;z toho cukry:1,3g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod. 

Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:800g 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Nitran 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý  fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43102801 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení : volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

glukózový sirup,dextróza,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,extrakt z červené řepy/  

červenej repy,konzervant/konzervačná látka-E250, 

antioxidant-E316,barvivo/farbivo-E120,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2036kJ/492kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po rozkrojení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Malokarpatský salám / Malokarpatská saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý  fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43102901 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,glukózový sirup,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra  

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná 

látka-E250,antioxidant-E316,barvivo/farbivo- 

E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2006kJ/484kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po rozkrojení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Napoli salám / Napoli saláma 
 
Zař. do skupiny:            Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý                        
                                       fermentovaný 

 
Obj. znak:  43300901 
 
Hmotnost:  cca 0,36 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé.Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín,česnek/  

cesnak,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,dextróza,  

aroma/aróma,antioxidant-E300, 

konzervant/konzervačná látka-E250,barvivo/ 

farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2080kJ/502kcal;tuky:47g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:18g;sacharidy:0,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4 dnů. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kavalír se sýrem / Gavalier so syrom 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43301601 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová      

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený,střevo není jedlé/Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(85%), 

vepřové sádlo/bravčová slanina,sýr/ 

syr(15%)(mléko/mlieko,jedlá sůl/soľ,chlorid 

vápenatý,mlékárenské/mliekarenské kultury/ 

kultúry,syřidlo/syridlo),jedlá sůl/soľ,vepřová 

bílkovina/bravčová bielkovina,dextróza,koření/ 

koreniny,antioxidant-E316,extrakty koření/korenín, 

stabilizátor-E451,látky zvýrazňující chuť  

a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,sušená 

zelenina(česnek/cesnak),barvivo/farbivo-E120,  

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové  

aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1877kJ/453kcal;tuky:40g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:16g;sacharidy:0,7g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +15°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vysočina Kája 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43301701 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě)/  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený,střevo není jedlé./Mäsový výrobok  

trvanlivý tepelne opracovaný,údený,črevo nie 

je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,antioxidant-E316, 

aroma/aróma,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1151kJ/374kcal;tuky:30g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:12g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:22g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 
 

  

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

                            CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Attila salám / Attila saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43301801 
 
Hmotnost:  cca 0,8 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín,aroma/ 

aróma,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,dextróza, 

látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti  

-E621,antioxidant-E316,barvivo/farbivo-E120, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/ 

dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 125g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2052kJ/495kcal;tuky:46g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,1g; 

z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:4,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vysočina 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43301901 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě)/  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený,střevo není jedlé./Mäsový výrobok  

trvanlivý tepelne opracovaný,údený,črevo nie 

je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E316,kvasničný extrakt/extrakt 

z droždia,extrakty koření/korenín,barvivo/ 

farbivo-E120,konzervant/konzervačná  

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2315kJ/560kcal;tuky:47g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:22g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů.  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Templář 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý  fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43304501 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,bambusová vláknina,hemoglobin/ 

hemoglobín,česnek/cesnak,aroma/aróma, 

startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,antioxidant-E301, 

stabilizátor-E450,barvivo/farbivo-E120. 

Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2037kJ/491kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:2,5g; 

z toho cukry:1,6g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pálivý paprikový salám / Pálivá papriková saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43306301 
 
Hmotnost:  cca 0,8kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný, 

uzený,střevo není jedlé./Mäsový výrobok 

trvanlivý tepelne opracovaný,údený,črevo nie 

je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,paprika 

(1,3%),koření/koreniny,dextróza,česnek/cesnak, 

aroma/aróma,barvivo/farbivo-E160c, 

konzervant/konzervačná látka-E250,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621, 

antioxidant-E316,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 105g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 105g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2372kJ/573kcal;tuky:48g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:22g;sacharidy:1,1g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lovecký salám / Lovecká saláma 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43308301 
 
Hmotnost:  cca 0,5kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

dextróza,koření/koreniny,extrakty koření/ 

korenín,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,antioxidant-E316, 

barvivo/farbivo-E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 135g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2020kJ/488kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:0,9g; 

z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Poličan 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43308401 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

glukózový sirup,dextróza,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,extrakt z červené řepy/  

červenej repy,konzervant/konzervačná látka-E250, 

antioxidant-E316,barvivo/farbivo-E120,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2036kJ/492kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Herkules 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý  fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43308501 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,glukózový sirup,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra  

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná 

látka-E250,antioxidant-E316,barvivo/farbivo- 

E120,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2006kJ/484kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
  
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Paprikáš 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43309501 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 45 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

45 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený, 

střevo není jedlé./Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

glukózový sirup,sušená zelenina(česnek/cesnak), 

dextróza,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov, 

konzervant/konzervačná látka-E250,antioxidant- 

E316,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 125g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2154kJ/520kcal;tuky:48g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:18g;sacharidy:2,5g; 

z toho cukry:1,1g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 4dnů. 

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Párty sticks 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný/Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný 
 
Obj. znak:   43601301 
 
Hmotnost:  cca 0,45 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

koření/koreniny,aroma/aróma,dextróza, 

antioxidanty-E315,E316,paprikový extrakt, 

extrakty koření/korenín,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná látka- 

E250,kouřové aroma/dýmová aróma.Na 100g výrobku 

bylo použito 135g masa.Na 100g výrobku bolo 

použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2065kJ/499kcal;tuky:45g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy:1,4g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Balaton klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný/Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný 
 
Obj. znak:   43603001 
 
Hmotnost:  cca 1,5 kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,dextróza,  

sušená zelenina(česnek/cesnak),koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín,glukózový sirup, 

startovací kultura mikroorganismů/štartovacia 

kultúra mikroorganizmov,konzervant/konzervačná  

látka-E250,látky zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovače chuti-E621,E635,kouřové aroma/ 

dýmová aróma.Na 100g výrobku bylo použito 105g 

masa./Na 100g výrobku bolo použité 105g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2239kJ/541kcal;tuky:55g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:21g;sacharidy:1,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:17g;sůl/ 

soľ:3,7g.Skladujte při teplotě/skladovať 

pri teplote 0°C až +20°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5dnů.Baleno 

v ochranné atmosféře/balené v ochrannej 

atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pašerácká klobása/Pašerácka klobása 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný/Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný 
 
Obj. znak:   43603601 
 
Hmotnost:  cca 1,1 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnÍ (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty koření/ 

korenín,dextróza,antioxidant-E316,aroma/aróma,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Na 100g výrobku bylo použito 135g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2162kJ/523kcal; 

tuky:47g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy: 

1,9g;z toho cukry:1,1g;bílkoviny/bielkoviny:21g;sůl/soľ:3,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 0°C až +20°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Husarský salám kráj. / Husarská  saláma kráj.  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43605601 
 
Hmotnost:  cca 800g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů  (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,dextróza,extrakty koření/korenín,aromata/ 

arómata,antioxidant–E316,barvivo/farbivo-E120,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 140g masa.Na 100g výrobku bolo použité 

140g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1578kJ/380kcal; 

tuky:30g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:10g;sacharidy: 

1,0g;z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:23g;sůl/soľ:3,7g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Siesta salám kráj. 800g/ Siesta saláma  kráj. 800g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43605701 
 
Hmotnost:  cca 800g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů  (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,dextróza,koření/koreniny,aroma/aróma, 

červená řepa prášek/repa prášok,antioxidant–E316,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,barvivo/farbivo-E120,startovací kultura 

mikroorganismů/štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 140g masa.Na 100g výrobku bolo použité 

140g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:480kJ/116kcal; 

tuky:8,1g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:3,0g;sacharidy: 

1,2g;z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:27g;sůl/soľ:3,9g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 
 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Maďarka Krásno 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43606101 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 35 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

35 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/ bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,  

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,sušená 

zelenina(česnek/cesnak),dextróza,koření/ 

koreniny,extrakty koření/korenín,glukózový  

sirup,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,látky zvýrazňující chuť 

a vůni/zvýrazňovače chuti-E621,E635,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:2174kJ/526kcal;tuky:49g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:18g;sacharidy:1,6g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:21g;sůl/ 

soľ:3,8g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote 0°C až +20°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

 

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 



 

 

              CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Krúcanec paprikový 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43606501 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/ bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty koření/ 

korenín,dextróza,slunečnicový/slnečnicový olej,barvivo/farbivo- 

extrakt papriky,antioxidant-E316,přírodní aroma/prírodná aróma, 

startovací kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/ 

dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 135g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 135g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2191kJ/530kcal; 

tuky:48g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g;sacharidy: 

1,9g;z toho cukry:1,0g;bílkoviny/bielkoviny:21g;sůl/soľ:3,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 0°C až +20°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5 dnů.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vysočina Kája krájená 100g / Vysočina Kája krájaná 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43901501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
  

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný,uzený,krájený./Mäsový 

výrobok trvanlivý tepelne opracovaný,údený,krájaný. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,jedlá sůl/soľ,koření/ 

koreniny,antioxidant-E316,aroma/aróma,konzervant/konzervačná látka- 

E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1151kJ/374kcal; 

tuky:30g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:12g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:22g;sůl/soľ:2,4g.Skladujte 

při teplotě/skladovať pri teplote +1°C až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 



 

 

 

                              CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Vysočina krájená 100g / Vysočina krájaná 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  43901901 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
  

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý tepelne opracovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E316,kvasničný extrakt/extrakt z droždia,extrakty 

koření/korenín,barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná látka 

-E250,kouřové aroma/dýmová aróma.Na 100g výrobku bylo použito 

125g masa.Na 100g výrobku bolo použité 125g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1949kJ/471kcal; 

tuky:44g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g; 

sacharidy:0,6g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:2,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 
 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Herkules krájený 100g / Herkules krájaný 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43908501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,dextróza,aroma/aróma,koření/koreniny, 

antioxidant-E316,glukózový sirup,sušená zelenina(červená řepa/repa), 

startovací kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,barvivo/farbivo-E120,konzervant/konzervačná látka- 

E250. 

Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. 

Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2054kJ/496kcal; 

tuky:46g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:17g; 

sacharidy:1,1g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/ 

soľ:3,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Poličan krájený 100g / Poličan krájaný 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43909401 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,krájený 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová 

slanina,jedlá sůl/soľ,dextróza,aroma/aróma,koření/koreniny, 

antioxidant-E316,glukózový sirup,startovací kultura mikroorganismů/ 

štartovacia kultúra mikroorganizmov,extrakt z červené řepy/červenej 

repy,konzervant/konzervačná látka-E250,barvivo/farbivo-E120. 

Na 100g výrobku bylo použito 129g masa.Na 100g výrobku bolo použité 

129g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1890kJ/456kcal; 

tuky:41g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:15g; 

sacharidy:1,1g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,7g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Paprikáš krájený 100g / Paprikáš krájaný 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek trvanlivý fermentovaný / Mäsový výrobok trvanlivý 

fermentovaný 
 
Obj. znak:  43909501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 28 dnů  (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný,krájený. 

Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný,krájaný. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso,vepřové sádlo/bravčová  

slanina,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,extrakty koření/korenín, 

dextróza,startovací kultura mikroorganismů/štartovacia kultúra 

mikroorganizmov,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná látka-E250, 

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Na 100g výrobku bylo použito 125g masa.Na 100g výrobku bolo použité 

125g mäsa. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2002kJ/467kcal; 

tuky:44g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:16g; 

sacharidy:2,4g;z toho cukry:1,3g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:3,6g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

 
Výrobce: 

MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
Název výrobku: Debrecínská lahůdka kráj. 500g/ Debrecínska lahôdka 500g 
 

Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44004801  
 
Hmotnost:  500 g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,vepřová želatina/bravčová želatína,cukr/ 

cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407, 

E415,antioxidant-E316,paprika,barvivo/farbivo-E160c,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:401kJ/96kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:500g 

 

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Debrecínská lahůdka / Debrecínska lahôdka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44300001 
 
Hmotnost:  cca 3,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,vepřová želatina/bravčová želatína,cukr/ 

cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407, 

E415,antioxidant-E316,paprika,barvivo/farbivo-E160c,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:401kJ/96kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Debrecínka  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44300401 
 
Hmotnost:  cca 3,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/ vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) 

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,vepřová želatina/bravčová želatína,cukr/ 

cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407, 

E415,antioxidant-E316,paprika,barvivo/farbivo-E160c,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:401kJ/96kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,3g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašský bok kořeněný/ Valašský bok korenený 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44300601 
 
Hmotnost:  cca 0,3kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřový bok/bravčový bok(95%), 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,směs 

koření/zmes korenín,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E301,zahušťovadla/zahusťovadlá- 

E407a,E415,látka zvýrazňující chuť a vůni-E621, 

kvasničný/kvasnicový extrakt,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1359kJ/325kcal;tuky:35g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:9,0g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:3,3g.Skladujte při teplotě/skladovať 

pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
 

Název výrobku: Pikant slanina 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44300701 
 
Hmotnost:  cca  0,8 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) 
                                      28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 
 

Etiketa text: 
 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřový/bravčový bok(90%),pitná 

voda,jedlá sůl/soľ,koření/koreniny,aroma/aróma, 

extrakt z kvasnic,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E301,zahusťovadla/zahusťovadlá- 

E407a,E415,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/konzervačná  

látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1335kJ/319kcal;tuky:29g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:7,3g;sacharidy:1,9g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:4,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

  

  

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Anglická slanina lisovaná 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44301001 
 
Hmotnost:  cca 1,4 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(70%),pitná voda,jedlá  

sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,vepřová želatina/bravčová 

želatína,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,cukr/cukor,dextróza, 

stabilizátory-E450,E451,antioxidanty-E301,E316,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E407,E415,barvivo/farbivo-E150d,látka zvýrazňující 

chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1173kJ/280kcal; 

tuky:25g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,5g;sacharidy: 

1,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Slanina s pepřem MINI/Slanina s korením MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44301601 
 
Hmotnost:  cca 0,9kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(70%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,pepř černý/čierne korenie (2%),bramborový/zemiakový škrob, 

vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,cukr/cukor, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E407,E415, 

antioxidanty-E301,E316,látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač 

chuti-E621,konzervant/konzervačná látka-E250,dextróza,kouřové 

aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1080kJ/258kcal; 

tuky:22g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,8g;sacharidy: 

2,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grilovací koleno / Grilovacie koleno 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44301701 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není 

jedlé/Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo 

nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové koleno/bravčové koleno 

(75%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,stabilizátory- 

E450,E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a, 

cukr/cukor,antioxidant-E316,řepkový/repkový 

olej,ztužený/hydrogenovaný rostlinný/rastlinný 

tuk(řepkový/repkový,palmový v různém poměru/ 

v roznom pomere),koření/koreniny,extrakt koření/ 

korenín,šunkové aroma/šunková aróma,byliny, 

konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:590kJ/141kcal;tuky:8,7g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:2,1g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Moravské uzené / Moravské údené 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44302001 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso 

(75%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,bramborový/ 

zemiakový škrob,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,antioxidant- 

E316,barvivo/farbivo-karamel,maltodextrin/ 

maltodextrín,hemoglobin/hemoglobín,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:463kJ/111kcal;tuky:7,6g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:1,9g;sacharidy:4,1g; 

z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pečeně s pepřem/Karé s korením  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44302301 
 
Hmotnost:  cca 1kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso 

(75%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,pepř černý/čierne 

korenie(1,5%),bramborový/zemiakový škrob,vepřová 

bílkovina/bravčová bielkovina,cukr/cukor, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,antioxidant-E316,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:467kJ/112kcal;tuky:3,0g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:0,7g;sacharidy:4,1g; 

z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 

až +5°C.Po vybalení spotřebujte/spotrebovať 

do 72hod. 

 

 
 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Debrecínská pečeně  / Debrecínska pečienka  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44303801 
 
Hmotnost:  cca 1,7kg 
 
Způsob balení:  vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(80%),pitná voda,jedlá 

sůl/sol',bramborový/zemiakový škrob,paprika,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,antioxidant-E316,konzervant/konzervačná 

látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:462kJ/110kcal; 

tuky:3,0g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,7g;sacharidy: 

4,0g;z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Meziříčská sekaná / Meziříčska sekaná 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44304001 
 
Hmotnost:  cca 1,3kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:drůbeží maso strojně oddělené/hydinové mechanicky 

separované mäso(36%),vepřové maso/bravčové mäso(30%),pitná voda, 

vepřové sádlo/bravčová slanina,vepřové kůže/bravčové kože, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,cibule/cibuľa,česnek/ 

cesnak,koření/koreniny,extrakty koření/korenín,dextróza,kvasnice/ 

droždie,glukózový sirup,stabilizátory-E450,E451,regulátor 

kyselosti/kyslosti-E575,antioxidanty-E300,E316,emulgátor-E471, 

látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E631,konzervant/  

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1245kJ/300kcal; 

tuky:28g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,0g;sacharidy: 

3,1g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Staročeská slanina 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44304101 
 
Hmotnost:  cca 1,9kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(70%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E407,E415,antioxidanty-E301,E316,látka  

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,dextróza,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1080kJ/258kcal; 

tuky:22g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:5,8g;sacharidy: 

2,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Staročeská slanina MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44304101 
 
Hmotnost:  cca 0,9kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(70%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E407,E415,antioxidanty-E301,E316,látka  

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,dextróza,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1118kJ/267kcal; 

tuky:22g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,0g;sacharidy: 

2,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunkové koleno ručně skládané/Šunkové koleno ručne skladané 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44306101 
 
Hmotnost:  cca 1,8kg 
 
Způsob balení: VBC 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(82%),pitná voda,vepřové  

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/šunková 

aróma,konzervant/konzervačná látka-E250. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:645kJ/154kcal; 

tuky:9,9g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:3,0g;sacharidy: 

0,9g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

 
Výrobce: 

MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
Název výrobku: Bůčková mozaika / Bôčiková mozaika 

 

Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44308201 
 
Hmotnost:  cca 1,8 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(30%),vepřové sádlo/ 

bravčová slanina,pitná voda,bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/ 

soľ,vepřové kůže/bravčové kože,vepřová bílkovina/bravčová  

bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,E452,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E407,E415,E425,šunkové aroma/šunková aróma, 

antioxidanty-E301,E316,dextróza,látka zvýrazňující chuť a vůni/ 

zvýrazňovač chuti-E621,barvivo/farbivo-E120,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1110kJ/267kcal; 

tuky:24g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,8g; 

sacharidy:2,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pečínkový závin kráj. 100g / Závin z karé kráj. 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44900501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,krájený. 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,krájaný. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(63%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřové bílkoviny/ 

bravčové bielkoviny,cukr/cukor,konzervant/konzervačná látka-E250, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,koření/ 

koreniny,extrakty koření/korenín,antioxidant-E316,kouřové aroma/ 

dýmová aróma. 

Energetická hodnota/energia:405kJ/96kcal;tuky:3,5g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy:2,9g;z toho cukry:0g; 

bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/ 

skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej 

atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Staročeská slanina kráj. 100g  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  44904101 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(70%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,bramborový/zemiakový škrob,vepřová bílkovina/bravčová 

bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E407,E415,antioxidanty-E301,E316,látka  

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,dextróza,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:977kJ/236kcal; 

tuky:20g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:7,7g;sacharidy:1,4g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:1,8g.Skladujte při 

teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej 

atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jaternicový prejt 450g / Jaternicová kaša 450g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45001401 
 
Hmotnost:  450g 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(55%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,vepřová játra/bravčová pečeň,strouhanka/strúhanka[pšeničná 

mouka/múka,voda,droždí/droždie,jodidovaná sůl/soľ(sůl/soľ,jód),řepkový/repkový 

olej],jedlá sůl/soľ,stabilizátor-E262,česnek/cesnak,směs koření/zmes 

korenín,extrakty koření/korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:975kJ/244kcal; 

tuky:17g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,0g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:1,9g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Spotřebujte do data 

uvedeného na etiketě/Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete. 

Hmotnost/hmotnosť:450g 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jelitový prejt 450g / Krvavničková kaša 450g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45002101 
 
Hmotnost:  450g 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /   

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(35%),vařené ječné 

Kroupy/varené jačmenné krúpy,vepřové kůže/bravčové 

kože,pitná voda,sušená vepřová krev/bravčová krv,jedlá sůl/soľ, 

stabilizátor-E262,cibule/cibuľa,česnek/cesnak,směs koření/zmes 

korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:796kJ/191kcal; 

tuky:14g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,7g;sacharidy: 

5,6g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:1,8g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Spotřebujte do data uvedeného 

na etiketě/Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete. 

Hmotnost/hmotnosť:450g.  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Venkovská tlačenka mini 450g / Vidiecka tlačenka mini 450g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45003101 
 
Hmotnost:  450g 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /   

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(80%),pitná voda,vepřové/ 

bravčové srdce,vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,sušená  

zelenina(česnak/cesnak),směs koření/zmes korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:801kJ/192kcal; 

tuky:12g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,2g;sacharidy: 

2,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/soľ:2,0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Spotřebujte do data uvedeného 

na etiketě/Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete. 

Hmotnost/hmotnosť:450g. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Tlačenka Speciál / Tlačenka Špeciál 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45100501 
 
Hmotnost:  cca 2,5kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,sušená zelenina v různém poměru/ 

v rôznom pomere(česnek/cesnak,cibule/cibuľa),koření/koreniny, 

extrakty koření/korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:687kJ/164kcal; 

tuky:8,9g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,8g;sacharidy: 

0,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:1,6g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Tlačenka světlá / Tlačenka svetlá 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45100601 
 
Hmotnost:  cca 2,5kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),vepřové kůže/ 

bravčové kože,pitná voda,jedlá sůl/soľ,směs koření/zmes korenín, 

extrakt koření/korenín,sušená zelenina v různém poměru/ 

v rôznom pomere(česnek/cesnak,cibule/cibuľa). 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1190kJ/287kcal; 

tuky:24g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:8,3g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/soľ:1,7g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Venkovská tlačenka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45100901 
 
Hmotnost:  cca 2,1kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(80%),pitná voda,vepřové/ 

bravčové srdce,vepřové kůže/bravčové kože,jedlá sůl/soľ,sušená  

zelenina(česnak/cesnak),směs koření/zmes korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:801kJ/192kcal; 

tuky:12g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,2g;sacharidy: 

2,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:19g;sůl/soľ:2,0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 48hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Játrová cihla / Pečeňová tehla 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45301901 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřová játra/bravčová pečeň(33%),vepřové 

sádlo/bravčová slanina,vepřové maso/bravčové mäso(17%),pitná voda, 

vepřové kůže/bravčové kože,bramborový/zemiakový škrob, 

jedlá sůl/soľ,cibule/cibuľa,koření/koreniny,glukózový sirup, 

maltodextrin/maltodextrín,dextróza,extrakty koření/korenín, 

stabilizátory-E450,E451,regulátor kyselosti/kyslosti-E575, 

antioxidanty-E300,E316,emulgátor-E471,látka zvýrazňující chuť 

a vůni/zvýrazňovač chuti-E631,konzervant/konzervačná látka-E250, 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1240kJ/298kcal; 

tuky:26g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:9,5g;sacharidy: 

4,0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

  
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kroupová jelítka / Krvavničky krúpové 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45600301 
 
Hmotnost:  cca 0,8kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 12 dnů ( datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

12 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(50%),vařené ječné 

kroupy/varené jačmenné krúpy(18%),vepřové kůže/bravčové 

kože,pitná voda,sušená vepřová krev/bravčová krv,jedlá sůl/soľ, 

stabilizátor-E262,cibule/cibuľa,česnek/cesnak,směs koření/zmes 

korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1060kJ/255kcal; 

tuky:19g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,4g;sacharidy: 

3,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:17g;sůl/soľ:1,6g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

 

 
 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Jaternice 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45602701 
 
Hmotnost:  cca 0,8kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
 
Doba spotřeby: 12 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

12 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(50%),pitná voda,vepřové 

kůže/bravčové kože,vepřová játra/bravčová pečeň,strouhanka/strúhanka[pšeničná 

mouka/múka,voda,droždí/droždie,jodidovaná sůl/soľ(sůl/soľ,jód),řepkový/repkový 

olej],jedlá sůl/soľ,stabilizátor-E262,česnek/cesnak,směs koření/zmes 

korenín,extrakty koření/korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:930kJ/233kcal; 

tuky:17g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:1,9g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Moravské jitrnice/Moravské jaternice 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  45602801 
 
Hmotnost:  cca 0,8kg 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
 
Doba spotřeby: 12 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

12 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(45%),vepřové kůže/ 

bravčové kože,pitná voda,vepřová játra/bravčová pečeň,jedlá 

sůl/soľ,česnek/cesnak,stabilizátor-E262,směs koření/zmes korenín, 

extrakty koření/korenín. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:1068kJ/257kcal; 

tuky:18,9g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:6,2g;sacharidy: 

6,1g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:15,6g;sůl/soľ:1,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné 

atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

 

 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašská krkovice / Valašská krkovica 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47300401 
 
Hmotnost:  cca 0,80kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vakuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso 

(87%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak, 

cukr/cukor,šunkové aroma/šunková aróma, 

stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250,  

kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:992kJ/237kcal;tuky:20g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:5,5g;sacharidy:1,5g; 

z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Uzené koleno bk / Údené koleno bk 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47301101 
 
Hmotnost:  cca 1,1kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové/bravčové koleno(75%), 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,stabilizátory-E450, 

E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a, 

cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/ 

šunková aróma,konzervant/konzervačná látka 

-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:607kJ/145kcal;tuky:8,6g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:2,2g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 48hod. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Česneková kýta / Cesnakové stehno 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47301901 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení:  vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso 

(75%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak(1,5%), 

bramborový/zemiakový škrob,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory- 

E450,E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a, 

antioxidant-E316,konzervant/konzervačná  

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:435kJ/104kcal;tuky:7,7g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:1,9g;sacharidy:4,1g; 

z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lahůdková uzená plec / Lahôdkové údené plece 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47302301 
 
Hmotnost:  cca 0,9kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené  
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřová maso/bravčové mäso 

(78%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,stabilizátory- 

E450,E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a, 

cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/ 

šunková aróma,konzervant/konzervačná látka 

-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:426kJ/102kcal;tuky:9,2g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:2,3g;sacharidy:1,0g; 

z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 48hod. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kladenská pečeně / Kladenská pečienka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47303101 
 
Hmotnost:  cca 1,0kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text:  

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%) 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,bramborový/zemiakový  

škrob,vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, 

cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,antioxidant-E316,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová 

aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:467kJ/112kcal;tuky:3,0g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:0,7g;sacharidy:4,1g; 

z toho cukry:0,9g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/ 

soľ:2,5g.Skladujte při teplotě/skladovať pri 

teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 

  
 
Název výrobku: Gazdovská slanina (H+H) 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47358201 
 
Hmotnost:  cca 1,3 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 14 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

14 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

masný výrobek tepelně opracovaný/uzený 

mäsový výrobek tepelně opracovaný/údený 

Složení/Zloženie: 

Vepřové sádlo bez kůže/bravčové sadlo 

bez  kože(96%),jedlá sůl s jodem/ 

jedlá soľ jódovaná,(jedlá sůl/soľ, 

jodičnan draselný),konzervanty/ 

konzervačné látky E250,E500. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:2930kJ/710kcal, 

tuky:68g,z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny:25g,sacharidy:2,1g, 

z toho cukry:0g,bílkoviny/bielkoviny:9,0g,sůl/soľ:3,8g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 48 hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Valašský špek / Valašská slanina 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  47307201 
 
Hmotnost:  cca 0,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténový 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřový bok/bravčový bok(95%), 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,dextróza, 

stabilizátor-E451,antioxidant-E301,zahušťovadla/ 

zahusťovadlá-E407a,E415,konzervant/konzervačná  

látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:1359kJ/325kcal;tuky:35g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:9,0g;sacharidy:0g; 

z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/ 

soľ:2,3g.Skladujte při teplotě/skladovať 

pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

 

                          CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lázeňská šunka zauz.krájená 400g / Kúpeľná šunka zaúd.krájaná 400g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48004001 
 
Hmotnost:  400g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma.Obsah čistých 

svalových bílkovin/bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/ 

trieda kvality-štandartná.Výživové údaje na 100g:Energetická 

hodnota/energia:420kJ/100kcal;tuky:3,4g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy:4,6g;z toho cukry:0g; 

bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/ 

skladovať pri teplote +1 až 5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:400g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 
 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Krásná šunka výběrová / Krásná šunka výberová 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48100301 
 
Hmotnost:  cca  2,8 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,obal není jedlý 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,obal nie je jedlý 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:382kJ/91kcal; 

tuky:2,6g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

1,4g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5 dní. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Dušená šunka MINI / Dusená šunka MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48100401 
 
Hmotnost:  cca 1,8kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250. Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality- 

štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:396kJ/95kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Božská šunka nejvyšší jakosti/ Božská šunka najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48100501 
 
Hmotnost:  cca  2,8 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,obal není jedlý 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,obal nie je jedlý 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(94%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:460kJ/110kcal; 

tuky:2,7g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

<0,5g;z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/bielkoviny:21g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 5 dní. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Grácie šunka nejvyšší jakosti/ Grácia šunka najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48101101 
 
Hmotnost:  cca  2 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,obal není jedlý 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,obal nie je 

jedlý. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové 

mäso(92%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,stabilizátory 

(trifosforečnany,chlorid draselný),dextróza, 

antioxidant-askorban sodný,konzervant/ 

konzervačná látka-dusitan sodný. 

Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality 

-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/ 

energia:438kJ/105kcal;tuky:2,3g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy:<0,5g; 

z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/ 

soľ:2,1g.Skladujte při teplotě/skladovať 

pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 5 dní.Fólii odstraňte na úroveň 

předpokládaného řezu./Fóliu odstráňte na úroveň 

predpokladaného rezu. 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 



 

 

 
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Zámecká šunka / Zámocká šunka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48101401 
 
Hmotnost:  cca 3,2kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality-štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:396kJ/95kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 
 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Dušená šunka - hranatá / Dusená šunka - hranatá 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48102301 
 
Hmotnost:  cca 3,7kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) / 

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality-štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:396kJ/95kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Dušená šunka  - kulatá/ Dusená šunka - guľatá 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48103201 
 
Hmotnost:  cca 3,2kg 
 
Způsob balení:  volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality-štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:396kJ/95kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 
 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Chlebíčková šunka výběrová / Chlebíčková šunka výberová 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48103901 
 
Hmotnost:  cca 2,3kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:382kJ/91kcal; 

tuky:2,6g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

1,4g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunka dušená v páře nejvyšší jakosti / Šunka dusená v pare najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48106201 
 
Hmotnost:  cca  2 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,obal není jedlý 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,obal nie je jedlý. 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(94%), 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,stabilizátory(trifosforečnany, 

chlorid draselný),dextróza,antioxidant-askorban sodný, 

konzervant/konzervačná látka-dusitan sodný. 

Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min.16%. 

Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia: 

460kJ/110kcal;tuky:2,7g;z toho nasycené/nasýtené mastné 

kyseliny:1,0g;sacharidy:<0,5g;z toho cukry:<0,5g;bílkoviny/ 

bielkoviny:21g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72 hod. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská šunka celá / Kráľovská šunka celá 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48106301 
 
Hmotnost:  cca  4,5 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:382kJ/91kcal; 

tuky:2,6g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

1,4g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 

 
 
Název výrobku: Kuřecí prsní šunka - standardní / Kuracia šunka z pŕs - štandardná  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48107001 
 
Hmotnost:  cca 2,0kg 
 
Způsob balení:  volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:kuřecí maso/kurací kuracie mäso(60%),pitná voda,  
bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná(jedlá sůl/ 

soľ,jodičnan draselný),kůžová emulze/kožová emulzia(vepřové kůže/ 

bravčové kože,pitná voda,stabilizátory E327,E331),konzervant/ 

konzervačná látka E250,stabilizátor E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo 

E407a, látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E 621,aroma/aróma 

dextróza,antioxidant E 316. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:366kJ/87kcal, 

tuky:2,8g,z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny:0,7g,sacharidy: 

3,0g,z toho cukry:0g,bílkoviny/bielkoviny:11g,sůl/soľ:2,5g 

Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min.10%. 

Třída jakosti-standardní/trieda kvality-štandartná 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5 st C 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72 hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kája šunka nejvyšší jakosti / Kája šunka najvyššej kvality  
  
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48108101 
 
Hmotnost:  cca 2,4kg 
 
Způsob balení:  volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Pizza šunka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48109101 
 
Hmotnost:  cca 3,5kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality- 

štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:396kJ/95kcal; 

tuky:3,4g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy: 

4,3g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:12g;sůl/soľ:2,2g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Výrobce: 
Řeznictví H+H,s.r.o.,Hlavní 46,Hladké Životice,742 47 

 
 
Název výrobku: Hovězí šunka nejvyšší jakosti/Hovädzia šunka najvyššej kvality  
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48151501 
 
Hmotnost:  cca 1,5 kg 
 
Způsob balení:  volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

masný výrobek tepelně opracovaný,bez lepku 

Složení:Hovězí maso z kýty(91%),pitná voda, 

jedlá sůl,konzervant E250,regulátor kyselosti 

E330,stabilizátor E450,glukózový sirup, 

antioxidant E301,Třída jakosti: Nejvyšší  

jakost. Střevo není jedlé 

Skladujte při teplotě 1 až 5 st.C.Po otevření 

spotřebujte do  48 hod. 

mäsový výrobok tepelne opracovaný,bez gluténu 

Zloženie:Hovädzie mäso zo stehna (91%),pitná 

voda,jedlá soľ,konzervant E250,regulátor  

kyslosti E330,stabilizátor E450,glukózový  

sirup,antioxidant E 301 

Trieda akosti:Najvyššia akosť.Črevo nie je jedlé 

Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota  

409kJ/97kcal,tuky:2,8 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny/nasýtené mastné kyseliny 

1,4g,sacharidy 0g, toho cukry:0 g,bílkoviny/ 

bielkoviny 16 g,sůl/soľ 1,9g,Črevo nie je jedlé 

Skladujte pri teplote 1 až 5 st.C.Po otvorení 

spotrebovať do  48. hod. 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunka od kosti VBP 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48200601 
 
Hmotnost:  cca 1,9 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/ bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(83%),pitná voda,jedlá  

sůl/soľ,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,  

cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/šunková aróma, 

konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min.13%.Třída 

jakosti-výběrová/trieda kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:568kJ/136kcal; 

tuky:9,1g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,3g;sacharidy: 

1,1g;z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:17g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunka nejvyšší jakosti KRÁSNO / Šunka najvyššej kvality KRÁSNO ŠPECIÁL 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48200701 
 
Hmotnost:  cca 2,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
 

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Bačovská šunka výběrová/ Bačovská šunka výberová 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48205001 
 
Hmotnost:  cca 1,8 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 
 
 
Etiketa text: 
 
Bez lepku/ bezgluténová 
Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 
Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 
Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(86%),pitná voda,jedlá 
sůl/soľ,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a, 
cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/šunková aróma, 
konzervant/konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 
Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min.13%.Třída 
jakosti-výběrová/trieda kvality-výberová. 
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:746kJ/179kcal; 
tuky:12g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:4,2g;sacharidy: 
1,5g;z toho cukry:1,5g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 
spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 
 
 
 
 
 
 

                                ***** KONEC CHARAKTERISTIKY *** 
 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská šunka / Kráľovská šunka 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48306501 
 
Hmotnost:  cca 2,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:382kJ/91kcal; 

tuky:2,6g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

1,4g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 
 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Amálka šunka nejvyšší jakosti/ Amálka šunka najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48300101 
 
Hmotnost:  cca 2,2kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Viktorie šunka nejvyšší jakosti/ Viktoria šunka najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48301801 
 
Hmotnost:  cca 2,7kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text:  

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lázeňská šunka zauzená / Kúpelná šunka zaúdená 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48303701 
 
Hmotnost:  cca 1,9kg 
 
Způsob balení: vakuově balené / vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 
 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min.10%.Třída 

jakosti-standardní/trieda kvality-štandartná. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:467kJ/112kcal; 

tuky:4,1g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,5g;sacharidy: 

5,0g;z toho cukry:0,6g;bílkoviny/bielkoviny:14g;sůl/soľ:2,5g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Rytířská šunka nejvyšší jakosti/ Rytierska šunka najvyššej kvality 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48304801 
 
Hmotnost:  cca 2,5kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská šunka krájená/ Kráľovská šunka krájaná 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48606501 
 
Hmotnost:  cca 900g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /   

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:382kJ/91kcal; 

tuky:2,6g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:1,0g;sacharidy: 

1,4g;z toho cukry:0,7g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

 
 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Amálka šunka nejvyšší jakosti MINI/ Amálka šunka najvyššej kvality MINI 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48800101 
 
Hmotnost:  cca 1 kg 
 
Způsob balení: vakuově balené/vákuovo balené 
 
Doba spotřeby: 28 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

28 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 

Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,střevo není jedlé 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,črevo nie je jedlé 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 72hod.  

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Amálka šunka nej. jakosti kráj. 100g / Amálka šunka naj.kvality kráj. 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48900101 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod. Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Dušená šunka stand hranatá kráj.100g / Dusená šunka stand hranatá kráj.           
 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48902401 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(58%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/ 

bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/trieda kvality- 

štandartná. 
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia 380kJ/ 

90kcal;tuky 3,0g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 

1,2g;sacharidy 2,5g;z toho cukry 0g;bílkoviny/bielkoviny 

13g;sůl/soľ 2,4g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 

+1°C až +5°C.Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod. 

Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g  

 

  

  

  

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Viktorie šunka nejvyšší jakosti kráj.100g/ Viktoria šunka najvyššej kvality  
                           kráj.100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48901801 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/104kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Šunka nejvyšší jakosti Krásno kráj.100g/ Šunka najvyššej kvality Krásno  
                           Špeciál kráj.100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48902901 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/104kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Lázeňská šunka zauz.krájená 100g / Kúpeľná šunka zaúd.krájaná 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48904201 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /  

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(65%),pitná voda, 

bramborový/zemiakový škrob,jedlá sůl/soľ,vepřová bílkovina/ 

bravčová bielkovina,cukr/cukor,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadla/zahusťovadlá-E407,E415,antioxidant-E316,látka 

zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E621,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma.Obsah čistých 

svalových bílkovin/bielkovin min.10%.Třída jakosti-standardní/ 

trieda kvality-štandartná.Výživové údaje na 100g:Energetická 

hodnota/energia:420kJ/100kcal;tuky:3,4g;z toho nasycené/ 

nasýtené mastné kyseliny:1,3g;sacharidy:4,6g;z toho cukry:0g; 

bílkoviny/bielkoviny:13g;sůl/soľ:2,4g.Skladujte při teplotě/ 

skladovať pri teplote +1 až 5°C.Po vybalení spotřebujte/ 

spotrebovať do 24hod.Baleno v ochranné atmosféře/balené 

v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Královská šunka kráj. 100g / Kráľovská šunka kráj. 100g 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48906501 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /   

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(75%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,šunkové aroma/šunková aróma,stabilizátory-E450,E451, 

zahušťovadlo/zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316, 

konzervant/konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových 

bílkovin/bielkovin min.13%.Třída jakosti-výběrová/trieda 

kvality-výberová. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:354kJ/84kcal; 

tuky:2,1g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,8g; 

sacharidy:0,7g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:16g;sůl/ 

soľ:2,0g.Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod. 

Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Kája šunka nejvyšší jakosti  kráj. 100g/Kája šunka nejvyšší kvality kráj. 100g 
                                                                                                          
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  48908001 
 
Hmotnost:  100g 
 
Způsob balení: v ochranné atmosféře / v ochrannej atmosfére 
 
Doba spotřeby: 21 dnů (datum použitelnosti vyznačen na etiketě) /   

21 dní (dátum použitelnosti vyznačený na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,krájený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,krájaný 

Složení/Zloženie:vepřové maso/bravčové mäso(92%),pitná voda,jedlá 

sůl/soľ,stabilizátor-E451,dextróza,antioxidant-E301,konzervant/ 

konzervačná látka-E250.Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin 

min.16%.Třída jakosti-nejvyšší/trieda kvality-najvyššia. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:438kJ/105kcal; 

tuky:2,3g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:0,9g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,1g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.Po vybalení 

spotřebujte/spotrebovať do 24hod. Baleno v ochranné atmosféře/ 

balené v ochrannej atmosfére. 

Hmotnost/hmotnosť:100g 

 

 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Uzené koleno s kostí / Údené koleno s kosťou 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  49901001 
 
Hmotnost:  cca 1,2kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené 
 
Doba spotřeby: 7 dnů ode dne dodání - datum použitelnosti uveden na dodacím listě /  

7 dní od dňa dodania - dátum použitelnosti uvedený na dodacom liste 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténové 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzený 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údený 

Složení/Zloženie:vepřové koleno s kostí/bravčové koleno s kosťou  

(98%),pitná voda,jedlá sůl/soľ,dextróza,stabilizátor-E451, 

antioxidant-E301,zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a,E415,konzervant/ 

konzervačná látka-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:780kJ/187kcal; 

tuky:12g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:3,6g;sacharidy: 

0g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:20g;sůl/soľ:2,6g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
 

Výrobce: 
MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 
Název výrobku: Uzené křížová kost masitá/ Údená krížová kosť mäsitá 
 
Zař. do skupiny: Masný výrobek tepelně opracovaný / Mäsový výrobok tepelne opracovaný 
 
Obj. znak:  49100901 
 
Hmotnost:  5 x cca 1 kg 
 
Způsob balení: volně ložené / volno ložené - sáček 
 
Doba spotřeby: 7 dnů ode dne dodání - datum použitelnosti uveden na dodacím listě /  

7 dní od dňa dodania - dátum použitelnosti uvedený na dodacom liste 

 

 

Etiketa text: 

 
Bez lepku/bezgluténová 

Masný výrobek tepelně opracovaný,uzená 

Mäsový výrobok tepelne opracovaný,údená 

Složení/Zloženie:vepřová křížová kost/bravčová krížová kosť(95%) 

pitná voda,jedlá sůl/soľ,česnek/cesnak,maltodextrin/maltodextrín, 

hemoglobin/hemoglobín,stabilizátory-E450,E451,zahušťovadlo/ 

zahusťovadlo-E407a,cukr/cukor,antioxidant-E316,šunkové aroma/ 

šunková aróma,barvivo/farbivo-E150c,konzervant/konzervačná látka 

-E250,kouřové aroma/dýmová aróma. 

Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota/energia:622kJ/149kcal; 

tuky:7,8g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:2,7g;sacharidy: 

1,9g;z toho cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:18g;sůl/soľ:2,4g. 

Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: Ivo Ligurský,Na Dílech 288/4, 

76701 Kroměříž 
 

 
Název výrobku: Vepřové škvarky / Bravčové oškvarky 
 
Zař. do skupiny:  
 
Obj. znak:  46608101 
 
Hmotnost:  cca 2kg 
 
Způsob balení: plastový sáček 
 
Doba spotřeby: 90 dní (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

90 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačen na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Složení/Zloženie:vepřové sádlo/bravčový tuk. 

Výživové údaje na 100g výrobku:Energetická hodnota/energia:2746kJ/664kcal; 

tuky:61g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:23g;sacharidy:1g;z toho 

cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:28g;sůl/soľ:0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 0 až 20°C. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: Ivo Ligurský,Na Dílech 288/4, 

76701 Kroměříž 
 

 
Název výrobku: Vepřové sádlo škvařené 500g / Bravčová masť 500g 
 
Zař. do skupiny: Jedlý živočišný tuk/Jedlý živočíšny tuk 
 
Obj. znak:  46907101 
 
Hmotnost:  500g 
 
Způsob balení: karton ( 12 ks v kartonu) 
 
Doba spotřeby: 90 dní (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

90 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačen na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Jedlý živočišný/živočíšny tuk 

Složení/Zloženie:vepřové sádlo/bravčový tuk. 

Výživové údaje na 100g výrobku:Energetická hodnota/energia:3960kJ/896kcal; 

tuky:100g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:68g;sacharidy:0g;z toho 

cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:0g;sůl/soľ:0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 0 až 15°C. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: Ivo Ligurský,Na Dílech 288/4, 

76701 Kroměříž 
 

 
Název výrobku: Sádlo v keramice/ Bravčová masť v keramike 
 
Zař. do skupiny: Jedlý živočišný tuk/Jedlý živočíšny tuk 
 
Obj. znak:  46907301 
 
Hmotnost:  1kg 
 
Způsob balení: karton ( 1 ks v kartonu) 
 
Doba spotřeby: 90 dní (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

90 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačen na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Jedlý tuk živočišný/živočíšny - vepřové sádlo/bravčová masť. 

Složení/Zloženie:vepřové sádlo/bravčový tuk. 

Výživové údaje na 100g výrobku:Energetická hodnota/energia:3960kJ/896kcal; 

tuky:100g;z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:68g;sacharidy:0g;z toho 

cukry:0g;bílkoviny/bielkoviny:0g;sůl/soľ:0g. 

Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 0 až 15°C. 

 

 

 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: 

                                                         Ivo Ligurský,Na Dílech 288/4, 
76701 Kroměříž 

 
 
Název výrobku: Pomazánka ze sádla škvarková /Nátierka z masti škvarková  
 
Zař. do skupiny:  
 
Obj. znak:  46908601 
 
Hmotnost:  180g 
 
Způsob balení: karton(12 ks v kartonu) 
 
Doba spotřeby: 60 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

60 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačen na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Hmotnost/hmotnosť:180g 
 
Složení/Zloženie:vepřové škvařené sádlo/bravčová škvarená masť(44%),vepřové/bravčové 

škvarky(44%),hořčice/horčica,jedlá sůl s jódem/ jedlá soľ jódovaná(jedlá sůl/soľ, jodičnan 
draselný),sušený česnek/cesnak,sušený glukózový 
sirup,aroma/aróma,byliny(petržel/petržlen),cukr/cukor. Výživové údaje na 100g výrobku:energetická 
hodnota/energia 2894 kJ/701 kcal, tuky 69g,z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 23g,sacharidy 
2,0g,z toho cukry 0,6g,bílkoviny/bielkoviny  18g,sůl 2,6g. 
Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 0 až 15°C. 
 
 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
Výrobce: 

                                                         Ivo Ligurský,Na Dílech 288/4, 
76701 Kroměříž 

 
 
Název výrobku: Pomazánka ze sádla se škvarky s příchutí pečeného masa/Nátierka z masti           
                                        so  škvarkami, s príchuťou pečeného mäsa 
Zař. do skupiny:  
 
Obj. znak:  46908501 
 
Hmotnost:  180g 
 
Způsob balení: karton(12 ks v kartonu) 
 
Doba spotřeby: 90 dnů (datum minimální trvanlivosti vyznačen na etiketě) /  

90 dní (dátum minimálnej trvanlivosti vyznačen na etikete) 

 

 

Etiketa text: 

 
Hmotnost/hmotnosť:180g 
 
 
Složení/Zloženie:vepřové škvařené sádlo/bravčová škvarená masť(81%),vepřové/bravčové 

škvarky(16%),jedlá sůl/soľ,aroma/aróma(obsahuje pšenici a sóju),kouřové aroma, cukr/cukor, sušený 
glukózový sirup. 
Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota/energia 3461 kJ/841 kcal, tuky 90g,z toho 
nasycené/nasýtené mastné kyseliny 32g,sacharidy 1,0g,z toho cukry <0,5g,bílkoviny/bielkoviny, 
6,6g,sůl 1,6g 
Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 0 až 15°C. 

***** KONEC CHARAKTERISTIKY ***** 
 


