KIII spol.s r.o.
VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C

Složení nebalených výrobků Studené kuchyně Srnín

Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují lepek, korýše, vejce, ryby, podzemnice, sojové boby, mléko, suché skořápkové plody, celer, hořčice,
sezam, oxid siřičitý, siřičitany, vlčí bob a výrobky obsahující uvedené suroviny)
PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

9302

Párek v těstíčku

80

9303

Croissant s
debrecínkou

115

Běžné
pečivo
plněné

Pšeničné

48 hodin

9306

Ďábelský croissant

120

Běžné
pečivo
plněné

Pšeničné

48 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

48 hodin

Složení
Párek 34% (vepřové maso 60%, voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, voda, stabilizátor E466),
vepřové sádlo, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E415), škrob, jedlá sůl, konzervant
E250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, cukr, koření, antioxidant E301, aroma, barvivo E120),
česnek), vejce, těsto 42,5% (pšeničná mouka, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje
(řepka), emulgátor (E471, E322- slunečnicový lecitin), jedlá sůl, regulátor kyselosti (E330, E331iii),
aroma, barvivo E160a), voda, ocet, náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sójový pudr,
sušené mléko, sójový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), sůl jedlá s jódem (sůl jedlá vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500)), posyp (sezamová semínka, mák, kmín, sůl jedlá, paprika mletá sušená, pepř
černý mletý)
Croissant (pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, slunečnicový olej, voda, máslo (mléko) 10%,
emulgátor E471, jedlá sůl s jódem, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), cukr, droždí,
vaječná melanž (vejce, antioxidanty E325, E326), pšeničný lepek, emulgátor E472e, látka zlepšující
mouku E300), vejce, debrecínská pečeně (vepřová pečeně 80%, voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr,
živočišná bílkovina, stabilizátory E451, E450, antioxidant E301, zahušťovadla E407a, E415),
modifikovaný škob E1420, barvivo paprika, paprikový extrakt - E160c), uzený sýr, mléčná pomazánka
(zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, jedlá sůl), salát, okurka,
rajče
Ďábelský salát 48% (salám junior (vepřové maso 49%, voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,
voda, stabilizátor E466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E415),
hovězí maso 2%, sůl, konzervant E250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, koření, antioxidant E301,
aroma, barvivo E120, česnek), okurky, kapie, cibule, kečup (voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový
sirup, zahušťovadlo E1422, sůl, ocet, konzervant E202, kořenící přípravek (extrakty koření)),
slunečnicový olej, feferonová pasta (feferony, sůl, konzervant E211), cukr, hořčice (voda, hořčičné
semeno, ocet, cukr, sůl, kurkuma, výtažek koření), ocet, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), pepř, konzervant E202, E211), croissant (pšeničná mouka, voda, máslo (mléko)
19%, cereální směs 8% (slunečnice, pšeničné otruby, len, špaldové vločky, pražený ječmen, pšeničné
vločky), droždí, sezam, cukr, vaječná melanž (vejce, antioxidant: E325, E326), pšeničný lepek,
emulgátor E472e, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, jedlá sůl s jódem), ledový salát

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
1

KIII spol.s r.o.
VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9311

Kaiserka plněná

140

Běžné
pečivo
plněné

Pšeničné

24 hodin

9312

Kaiserka s
vysočinou

140

Běžné
pečivo
plněné

Pšeničné

24 hodin

9322

Chlebíček šunka,
sýr

85

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

9328

Chlebíček se
šunkou na vlašském
salátě

80

Obložený
chlebíček

Pšeničný

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Korpus (pšeničná mouka, voda, mák 2%, sádlo, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), droždí, přípravek (pšeničná mouka, emulgátory E472e, E471, mouka pšeničná sladová,
sojová mouka, látka zlepšující mouku E300), cukr), šunka (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl,
konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316,
E301)), máslo, okurka, rajčata, ledový salát
Korpus (pšeničná mouka, voda, mák 2%, sádlo, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), droždí, přípravek (pšeničná mouka, emulgátory E472e, E471, mouka pšeničná sladová,
sojová mouka, látka zlepšující mouku E300), cukr), vysočina (vepřové maso, hovězí maso, upravené
vepřové kůže (vepřové kůže, voda, stabilizátor E466), sůl, konzervant E250, stabilizátor E326, kořenící
přípravek (stabilizátor E450, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E316)), máslo,
okurka, rajčata, ledový salát
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), šunka 24,5% (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl,
konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316,
E301)), sýr Eidam 11,5%, máslo, rajčata, okurka, petržel nať
Salát 33% (brambory (antioxidační látka E223), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo
modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový sirup),
sterilizované okurky, sterilizovaná mrkev, voda, cibule, cukr, sterilizovaný celer, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), pepř černý, konzervanty E211, E202), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471,
E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341,
látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný),
sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), šunka 17,5%
(vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla
(E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316, E301)), vejce, sterilizované okurky, kapie sterilizovaná, petržel
nať

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
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KIII spol.s r.o.
VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9329

Chlebíček
s Herkulem na
vlašském salátě

75

Obložený
chlebíček

Pšeničný

24 hodin

9330

Mama Mia

130

Obložená
bageta

Vícezrnná

24 hodin

9332

Bagetka Mama Mia
capresse

105

Obložená
bagetka

Vícezrnná

24 hodin

9333

Bagetka s kuřecím
masem

100

Plněná
bageta

Pšeničná

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Salát 34% (brambory (antioxidační látka E223), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo
modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový sirup),
sterilizované okurky, sterilizovaná mrkev, voda, cibule, cukr, sterilizovaný celer, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), pepř černý, konzervanty E211, E202), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471,
E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341,
látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný),
sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), salám
Herkules 15% (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E250, kořenící
přípravek (koření, barvivo E120, E162, maltodextrin, antioxidant E316, kouřové aroma, droždí,
dextróza), vejce, sterilizované okurky, sterilizované kapie
Bagetka (pšeničná mouka, voda, přípravek (pšenice (mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek,
vláknina), lněná semena, slunečnicová semena, žito (šrot, sušený kvásek), sůl, sója (šrot, mouka),
ječmen (sladový extrakt, sladová mouka), směs vitaminů a minerálních látek (uhličitan vápenatý,
maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan železitý, vitamin D3, kyselina listová), cukr), sezamové
semínko, slunečnicová semínka, droždí, slunečnicový olej), šunka (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá
sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316,
E301)), sýr Eidam, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda,
semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl,
stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový sirup), listový salát, okurka, vejce, rajčata,
zakysaná smetana, cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma)
Bagetka (pšeničná mouka, voda, přípravek (pšenice (mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek,
vláknina), lněná semena, slunečnicová semena, žito (šrot, sušený kvásek), sůl, sója (šrot, mouka),
ječmen (sladový extrakt, sladová mouka), směs vitaminů a minerálních látek (uhličitan vápenatý,
maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan železitý, vitamin D3, kyselina listová), cukr), sezamové
semínko, slunečnicová semínka, droždí, slunečnicový olej), rajčata, majonéza (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl,
koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202,
glukózový sirup), zakysaná smetana, listový salát, cukr, pesto (bazalka, bramborové vločky, olivový
olej, piniové semínka, jedlá sůl mořská, citronová šťáva), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný
lihový, sůl, kurkuma)
Bagetka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), přípravek (pšeničná mouka, emulgátory E472e, E471, mouka pšeničná sladová, sojová
mouka, látka zlepšující mouku E300), cukr), kuřecí maso 28,5%, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření),
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový
sirup), pórek, paprika, listový slalát, zakysaná smetana, rajčata, kečup (voda, rajčatový protlak,
glukózo-fruktózový sirup, zahušťovadlo: E1422, jedlá sůl, kvasný ocet lihový, konzervant E202, kořenící
přípravek (extrakty koření)), slunečnicový olej, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), cukr, koření, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma)

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
3

KIII spol.s r.o.
VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9338

Chlebíček Fit

80

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

9339

Chlebíček Severský

55

Obložený
chlebíček

Pšeničný

24 hodin

9347

Chlebíček
s debrecínkou na
salátě

90

Obložený
chlebíček

Pšeničný

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), vejce, rajčata, pomazánka (zakysaná smetana, sušené
mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, jedlá sůl), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření),
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový
sirup), listový salát, zakysaná smetana, kečup (voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup,
zahušťovadlo: E1422, jedlá sůl, kvasný ocet lihový, konzervant E202, kořenící přípravek (extrakty
koření)), pórek, cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma)
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), ryba, sterilizovaný celer, majonéza (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl,
koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202,
glukózový sirup), citron, sterilizovaná kapie, sterilizovaná mrkev, cukr, petržel nať, sůl s jódem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), konzervant E202, E211
Salát 34% (brambory (antioxidační látka E223), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo
modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový sirup),
sterilizované okurky, sterilizovaná mrkev, voda, cibule, cukr, sterilizovaný celer, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), pepř černý, konzervanty E211, E202), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471,
E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341,
látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný),
sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), debrecínská
pečeně 12% (vepřová pečeně 80%, voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, živočišná bílkovina,
stabilizátory (E451, E450), antioxidant E301, zahušťovadla (E407a, E415), modifikovaný škrob E1420,
barvivo: paprika, paprikový extrakt (E160c), sýr Cihla, vejce, sterilizované okurky, sterilizovaná kapie

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
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VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9348

Chlebíček
s balkánským sýrem

70

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

9349

Chlebíček s uzeným

65

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

9350

Chlebíček jarní

75

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), rajčata, Balkánský sýr 10%, majonéza (řepkový olej,
voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr,
sůl, koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202,
glukózový sirup), máslo, zakysaná smetana, cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný
lihový, sůl, kurkuma)
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), moravské maso 32% (vepřová kýta 93%, voda, jedlá
sůl, konzervant E250, dextróza, glukózový sirup, stabilizátory E451, E452, antioxidant E316, povrchové
barvivo E150d), pomazánka (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný
škrob, sůl), vejce, sterilizované okurky, sterilizovaná kapie, paprika mletá
Vejce, veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka,
sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr,
přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná
bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup),
pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), majonéza (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl,
koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202,
glukózový sirup), máslo, zakysaná smetana, kečup (voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup,
zahušťovadlo: E1422, jedlá sůl, kvasný ocet lihový, konzervant E202, kořenící přípravek (extrakty
koření)), pórek, cukr, petržel nať, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma)

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
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Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

Pšeničný

24 hodin

9351

Chlebíček s ruským
vejcem

110

Obložený
chlebíček

9374

Raženka Maďarka

125

Obložená
houska

24 hodin

9376

Raženka šunková

115

Obložená
houska

24 hodin

9380

Panenka tmavá

110

Obložená
bagetka

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

pšeničná

24 hodin

Složení
Salát (brambory (antioxidační látka E223), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet
lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo
modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový sirup),
sterilizované okurky, sterilizovaná mrkev, voda, cibule, cukr, sterilizovaný celer, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), pepř černý, konzervanty E211, E202), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471,
E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341,
látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný),
sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), vejce 18%,
šunka (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450),
zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316, E301)), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření),
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový
sirup), zakysaná smetana, sterilizované okurky, sterilizovaná kapie, cukr, hořčice (voda, hořčičné
semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), petržel nať
Korpus (pšeničná mouka, voda, přípravek (slunečnicová semena, lněná semena, žitná mouka, pšeničné
otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466,
emulgátor (E472e, E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti (E341, E330), palmový neztužený tuk,
sušené mléko), droždí, slunečnicový olej), pomazánka (salám (vepřové maso, voda, vepřové kůže (voda,
stabilizátor E466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E415), hovězí
maso, sůl, konzervant E250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, antioxidant E301, E330, látky
zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, barvivo E120, E100), česnek), majonéza (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, ocet, hořčice, zahušťovadlo modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory (E412, E410,
E415), konzervant E202, glukózový sirup), cibule, máslo, feferonková pasta (feferony, sůl, konzervant
E211), česnek, paprika mletá, pepř, konzervanty (E202, E211)), vejce, moravské uzené (vepřová kýta
93%, voda, jedlá sůl, konzervant E250, dextróza, glukózový sirup, stabilizátory E451, E452, antioxidant
E316, povrchové barvivo E150d), sterilizované okurky., feferony, petržel nať
Korpus (mouka (pšeničná, žitná), pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka
(sladová, sladová pražená), emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, kvásek), regulátor kyselosti
E270, látka zlepšující mouku E300), lněné semínko, řepkový olej, droždí, pražený ječný slad), šunka
(vepřová kýta 70%, voda 24%, sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a,
E415), cukr, antioxidanty (E316, E301)), rajčata, okurky, máslo, listový salát
Panenka (pšeničná mouka, voda, přípravek (mouka (pšeničná, žitná), pšeničná mouka bobtnavá,
pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, kvásek),
regulátor kyselosti E270), lněné semínko, droždí, pražený ječný slad), salám (vepřové maso a sádlo,
hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E250, kořenící přípravek (koření, barvivo EE120, E162, maltodextrin,
antioxidant E316, kouřové aroma, droždí, dextróza), pomazánka (zakysaná smetana, sušené mléko,
sušená syrovátka, modifikovaný škrob, sůl), sterilizované okurky, listový salát, vejce

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017
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Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9381

Panenka zlatá

120

Obložená
bagetka

pšeničná

24 hodin

9434

Smaženka

130

Topinka

Pšenično žitná

24 hodin

9468

Celerový chlebíček

60

Obložený
chlebíček

Pšeničný

24 hodin

9475

Chlebíček Norský

70

Obložený
chlebíček

pšeničný

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Panenka (pšeničná mouka, voda, přípravek (mouka (pšeničná, žitná), pšeničná mouka bobtnavá,
pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, kvásek),
regulátor kyselosti E270), řepkový olej, droždí, sezam, pražený ječný slad), šunka (vepřová kýta 70%,
voda 24%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr,
antioxidanty (E316, E301)), pomazánka (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka,
modifikovaný škrob, sůl), okurky, rajčata, listový salát
Korpus (voda, pšeničná mouka, mouka žitná, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), zlepšující přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná vláknina, žitná mouka, antioxidant
E300), kmín celý, škrob pšeničný, droždí), vejce, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový,
sůl, kurkuma), sterilizované okurky, slunečnicový olej, cibule, sterilizovaná kapie, sůl s jódem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Celerový salát 54% (Celer min. 27%, salám (vepřové maso 49%, voda, upravené vepřové kůže (vepřové
kůže, voda, stabilizátor E466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo
E415), hovězí maso 2%, sůl, konzervant E250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, antoixidant E301,
E330, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, barvivo E120, E100), česnek), vejce, majonéza
(řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření),
zahušťovadlo modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory (E412, E410, E415), konzervant E202,
glukózový sirup), zakysaná smetana, cibule, cukr, worchester (voda, ocet, cukr, sůl, víno, švestková
povidla (švestky, jablka, E330), koření, barvivo E150d, sušený rajčatový protlak, aroma, chilli a česnek
extrakt), sůl, pepř, konzervanty E202, E211), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí,
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481,
glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka
zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, rostlinný tuk (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný
sirup, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), aroma), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr,
sušená syrovátka)), pomeranč, petržel nať
Pomazánka (surimi (voda, surimi 32% (drcené rybí maso 29%, stabilizátory E420, fosforečnany,
cukr), škrob (obsahuje lepek), vaječný bílek, řepkový olej, sojóvá bílkovina, cukr, sůl, barviva E120,
paprikový extrakt, E171, stabilizátor E407, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, aroma),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl,
koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202,
glukosový sirup), zakysaná smetana, citrony, cukr, sůl s jódem, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet,
cukr, sůl, kurkuma, výtažek koření), konzervanty E202, E211), veka (pšeničná mouka, voda,
slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500),
přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo
E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené
mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, rostlinný tuk (palmový),
živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), aroma),
pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), sterilizované okurky, pomazánka
(zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, sůl), citróny, sterilizovaná
kapie, pórek, petržel nať

Schválil: Ing. Kouba
Přezkoumala: El Assad
Datum: 1.3. 2017

Výtisk č.:
7

KIII spol.s r.o.
VFBL1. Verze 4
Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

9487

Chléb s vaječnou
pomazánkou

105

Obložený
chléb

Pšenično žitný

2 dny

9488

Chléb se šunkovou
pomazánkou

135

Obložený
chléb

Pšenično-žitný

2 dny

9495

Chlebíček
s tuňákovou
pomazánkou

55

Obložený
chlebíček

24 hodin

9496

Chlebíček sýr,
šunka

80

Obložený
chlebíček

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Chléb (voda, pšeničná mouka, mouka žitná, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), zlepšující přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná vláknina, žitná mouka, antioxidant
E300), kmín celý, škrob pšeničný, droždí), vaječná pomazánka 29% (tavený sýr (sýry, smetana, voda,
máslo, sušené podmáslí, tavící soli E339, E450, E452, rostlinná vláknina), vejce, salám (vepřové maso
49%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, voda, stabilizátor E466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující
směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E415), hovězí maso 2%, jedlá sůl, konzervant E250, kořenící
přípravek (stabilizátor E450, koření, antoxidant E301, E330, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,
barvivo E120, E100), česnek), máslo, cibule, mléko, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl,
kurkuma, výtažek koření), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)), vejce,
sterilizované okurky, sterilizovaná kapie
Chléb (voda, pšeničná mouka, mouka žitná, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), zlepšující přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná vláknina, žitná mouka, antioxidant
E300), kmín celý, škrob pšeničný, droždí), šunková pomazánka 32% (šunka min. 45% (vepřová kýta
70%, voda 24%, sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr,
antioxidanty (E316, E301)), tavený sýr (sýry, smetana, voda, máslo, sušené podmáslí, tavící soli E339,
E450, E452), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda, semeno hořčice,
ocet, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415),
konzervant E202, glukózový sirup), máslo, konzervanty E202, E211), rajčata, okurky, vejce
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), tuňáková pomazánka 36% (tuňák min. 30% (tuňák,
slunečnicový olej, sůl), máslo, majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda,
semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412,
E410, E415), konzervant E202, glukózový sirup), brambory, vejce, cibule, voda, sůl, pepř, konzervant
E202, E211), vejce, listový salát, cibule, sterilizovaná kapie, olivy
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), sýr Cihla 26%, šunka 13% (vepřová kýta 70%, voda
24%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr,
antioxidanty (E316, E301)), pomazánka (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka,
modifikovaný škrob, sůl), rajčata, okurka
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Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

pšeničný

24 hodin

9497

Chlebíček šunková
pochoutka

75

Obložený
chlebíček

9498

Chlebíček sýrový
exklusive

100

Obložený
chlebíček

24 hodin

9499

Chlebíček s
maďarskou
pomazánkou

70

Obložený
chlebíček

48 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), šunka 30% ((vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl,
konzervant E250, stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316,
E301)), šunková pomazánka (šunka min. 45% (vepřová kýta 70%, voda 24%, sůl, konzervant E250,
stabilizátory (E451, E450), zahušťovadla (E407a, E415), cukr, antioxidanty (E316, E301)), tavený sýr
(sýry, smetana, voda, máslo, sušené podmáslí, tavící soli E339, E450, E452), majonéza (řepkový olej,
voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo
modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415), konzervant E202, glukózový sirup), máslo,
konzervanty E202, E211), vejce, sterilizované okurky, sterilizovaná kapie, petržel nať
Sýr Cihla 28%, salát (brambory (antioxidační látka E223), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, hořčice (voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, koření),
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E410, E415, konzervant E202, glukózový
sirup), sterilizované okurky, sterilizovaná mrkev, voda, cibule, cukr, sterilizovaný celer, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, sůl, kurkuma), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), pepř černý, konzervanty E211, E202), veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471,
E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341,
látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný),
sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), vejce,
rajčata, okurky, petržel nať
Veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481, glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová
mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), cukr, přípravek
zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný sirup), pšeničná mouka,
ječná mouka sladová, cukr, sušená syrovátka)), maďarská pomazánka 37% (salám junior (vepřové

maso 49%, voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, voda, stabilizátor E466), vepřové
sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E415), hovězí maso 2%, sůl,
konzervant E250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, koření, antioxidant E301, aroma,
barvivo E120, česnek), majonéza (řepkový olej, voda, vaječné žloutky, ocet, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření), zahušťovadlo modifikovaný škrob, jedlá sůl,
stabilizátory (E412, E410, E415), konzervant E202, glukózový sirup), cibule, máslo,
feferonová pasta (feferony, sůl, konzervant E211), česnek, paprika, pepř, konzervanty E202,
E211), vejce, okurka, rajče
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Výrobky skladujte při teplotě max. 8°C
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

Topinka

Pšenično žitná

24 hodin

9534

Zeleninová topinka

100

9550

Bramborák
s uzeným masem

70

24 hodin

9555

Karbanátek

80

24 hodin

Zpracovala: Mgr. Vyžralová
Platnost: 1. 3. 2017

Složení
Chléb (voda, pšeničná mouka, mouka žitná, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), zlepšující přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná vláknina, žitná mouka, antioxidant
E300), kmín celý, škrob pšeničný, droždí), zeleninový tatarák 30% (kunovjanka (voda, cibule, celer,
paprika, mrkev, ocet, sůl, regulátor kyselosti E330, kořenící výtažek, sladidlo sacharin), kečup (voda,
rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup, zahušťovadlo E1422, sůl, ocet, konzervant E202, kořenící
přípravek (extrakty koření)), feferonková pasta (feferony sůl, konzervant E211), sůl s jódem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), petržel nať, konzervanty E202, E211, pepř černý mletý), sýr
Eidam, slunečnicový olej, petržel nať
Brambory, pšeničná mouka, moravské maso 9% (vepřová kýta 93%, voda, jedlá sůl, konzervant E250,
dextróza, glukózový sirup, stabilizátory E451, E452, antioxidant E316, povrchové barvivo E150d),
slunečnicový olej, vejce, mléko, česnek, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500),
majoránka, pepř
Mleté maso, slunečnicový olej, veka (pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl
s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (emulgátor E471, E481,
glukosový sirup, pšeničná mouka, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, látka
zlepšující mouku E300), cukr, přípravek zlepšující objem (sušené mléko plnotučné, sušený mléčný
výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, rostlinný tuk (palmový), živočišný tuk (mléčný), sušený kukuřičný
sirup, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), aroma), pšeničná mouka, ječná mouka sladová, cukr,
sušená syrovátka)), vejce, mléko, cibule, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl
(jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná mouka, ječná mouka sladová,
glukosový sirup, emulgátor E471), voda, mák, kmín), česnek, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), pepř, majoránka
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