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Příloha č. 1 

Dotazník A 

Dobrý den, jmenuji se Pavel Vondrášek a jsem studentem učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy na Pedagogické fakultě 

University Karlovy v Praze. V diplomové práci se zabývám problematikou přídatných 

látek se zaměřením na vybrané masné výrobky. Ve své práci bych mimo jiné rád ověřil 

možnosti vlivu výuky předmětu Výchova ke zdraví. Touto cestou Vás žádám o spolupráci 

prostřednictvím vyplnění materiálů dle pokynů. 

Jedná se o dva dotazníky a zpracování jednoho pracovního listu, který by mohl být 

zadáván žákům jako domácí práce, k prohloubení a zafixování znalostí a návyků získaných 

prostřednictvím výuky předmětu Výchova ke zdraví. Dotazníky jsou anonymní, evidence 

párů bude zajištěna prostřednictvím čísel. Vyžadovány jsou jen základní demografické 

charakteristiky. Vaše poskytnuté údaje budou zpracovány a výsledky budou publikovány v 

diplomové práci. Vzhledem ke skutečnosti, že dotazníky bude zpracovávat i Váš 

partner (ka), bych chtěl všechny zúčastněné požádat o samostatné vypracování. 

Předem děkuji za Vámi obětovaný čas, Vaši vstřícnost, spolupráci a čas, který věnujete 

vyplnění materiálů a upřímnému zodpovězení otázek. 

S úctou a díky za Vaši ochotu. 

Pavel Vondrášek 
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A. Základní údaje(zakroužkujte odpovídající možnosti, případně vypište údaje nebo 
jednotlivé specifikace) 

 

Pohlaví: Muž Žena     

       

Věk: 
Vypište 

     

       

Žijete v 
obci: 

do 100 
obyvatel 

do 500 
obyvatel 

do 1000 
obyvatel 

do 10 000 
obyvatel 

do 100 000 
obyvatel 

Jiné-specifikujte 

       

Nejvyšší 
ukončené 
vzdělání: 

Základní 
Střední 

odborné bez 
maturity 

Střední 
odborné s 
maturitou 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškol
ské 

Jiné-specifikujte 

       

Počet dětí:  1 2 3 4 5 
Jiné-specifikujte 

 
B. Rozšiřující údaje(zakroužkujte odpovídající možnosti, případně vypište údaje nebo 

jednotlivé specifikace) 
 

1. Zajímám se o problematiku zdravé výživy. Zakroužkujte procentuální 
pravděpodobnost pravdivosti tohoto výroku. 

 

100% 75% 50% 25% 0% 

 
2. Přijímám opatření v oblasti zdravé výživy. 

 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím v krátkosti Vaše opatření. 
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3. Zajímám se o problematiku přídatných látek v potravinách. Zakroužkujte 
procentuální pravděpodobnost pravdivosti tohoto výroku 

 

100% 75% 50% 25% 0% 

 
 

4. Přijímám opatření v oblasti přídatných látek v konzumovaných potravinách. 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím v krátkosti Vaše opatření. 

 
 
 
 
 
 

5. Podílím se na přípravě svého potomka do školy. 
 

Denně Pravidelně Občas Výjimečně Nikdy 

 
 

6. Během týdne konzumuji maso a masné výrobky. Zahrňte prosím každou 
jednotlivou snídani, oběd, večeři, svačinu, …. 

 

0 1x – 3x 4x – 7x 8x – 10x 11x – 15x 

Jiné-specifikujte 

 

Pokud jste zvolili variantu 0, vypište prosím v krátkosti důvod. 
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C. Informa ční leták(přečtěte si pozorně leták a představte si, že Váš potomek přinese 
domů podobnou výzvu, v následujících otázkách zakroužkujte odpovídající 
možnosti, případně vypište údaje nebo jednotlivé specifikace) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. S podobnými výzvami školy ke spolupráci v různých formách se během školní 
docházky mých dětí setkávám 

 

Často Pravidelně Občas Výjimečně Nikdy 

 
 

2. Takováto forma informace je pro mne 
 

Přijatelná Nepřijatelná 

 

Vypište prosím v krátkosti důvody Vaší volby (výhody, nevýhody….) 

 
 
 
 

Vážení rodiče, 
Vaše dítě se bude v rámci výuky předmětu Výchova ke zdraví v průběhu školního roku 
seznamovat se zásadami zdravé výživy a možnými negativními vlivy nesprávné 
životosprávy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysoce praktickou oblast, ve které 
děti získávají prvotní přehled především od Vás rodičů, je možné předpokládat, že 
informace, které Vaše dítě dostane, nemusí být v souladu se zažitými návyky. 
Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o spolupráci na pracovních listech, které Vaše 
dítě bude v průběhu školního roku doma zpracovávat a ve kterém budou prostory 
k vyjádření vlastních názorů i vzorců chování. Tyto materiály mají v rámci výuky 
upevnit a prohloubit získané vědomosti a přinést možnost nahlédnout na problematiku 
z více úhlů pohledu. V žádném případě nebude nijak negativně hodnoceno případné 
nezpracování jednotlivých bodů, pokud byste dospěli k názoru, že se jedná o osobní 
údaje. Naopak jakékoliv rozšíření či podnětný návrh budou mít kladnou odezvu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o formu výuky, která si klade za cíl zafixovat co 
nejvíce odpovědného chování vůči vlastnímu zdraví, předpokládám, že se jedná o náš 
společný cíl. Z tohoto důvodu pevně věřím a velice se těším na naši další podnětnou 
spolupráci. 

vyučující Ing. Pavel Vondrášek 
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3. Informa ční leták je dostatečně srozumitelný 
 

Ano Ne 

 
Pokud jste zvolili variantu Ne, vypište prosím v krátkosti důvody Vaší volby. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tento informační leták by vzbudil natolik Vaši pozornost, že byste se podílel 
na zpracování pracovního listu spolu se svým dítětem. Zakroužkujte 
procentuální pravděpodobnost pravdivosti tohoto výroku 

 

100% 75% 50% 25% 0% 

 
 
Pokud jste zvolili variantu nižší než 100 %, vypište prosím v krátkosti důvody Vaší volby (s 
dětmi se učí pouze partner, nezajímá mě tato problematika, aj.) 
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D. Dotazníkové šetření(přečtěte si prosím pozorně otázky a samostatně na ně 
odpovězte bez použití dalších informačních zdrojů) 

 
1. Využíváte některý ze zdrojů informací o přídatných látkách? (knihy, brožury, 

internetové databáze aj.) 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím Vaše zdroje. 

 
 
 
 
 

2. Jaké funkce plní přídatné látky při výrobě potravin (vypište prosím funkce, 
které znáte) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Jaké vlivy přídatných látek na lidské zdraví znáte?(vypište prosím) 
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4. Vyhýbáte se některým přídatným látkám při výběru potravin? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano vypište prosím, kterým látkám (E –označení). 

 
 
 
 
 
 
 

5. Víte, co znamená zkratka NOAEL? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím, krátkou specifikaci. 

 
 
 
 

6. Víte, co znamená zkratka ADI? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím krátkou specifikaci. 
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7. Který z faktor ů je pro Vás rozhodující pro výběr nejkvalitn ějšího masného 
výrobku? (vyberte a zakroužkujte max 2 z nabídky, nebo vypište svůj vlastní.) 

 

Nižší počet 
přídatných látek 

Značka produktu 
(Clever, value, aj) 

Výrobce Vyšší cena 

Delší trvanlivost 
Balení v ochranné 

atmosféře 
Vyšší podíl masa Značka kvality ČR 

Značka kvality EU Supermarket Řeznictví 
Jiný-specifikujte 

 
8. Jaké potraviny pravidelně kupujete v trvanlivé formě. (napište prosím 

potravinu a důvod proč Vám vyhovuje zvýšená trvanlivost.) 

Potravina                                              Důvod 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

9. Jaké potraviny pravidelně kupujete u prvovýrobce. (napište prosím potravinu a 
důvod proč Vám vyhovuje čerstvá potravina) 

Potravina                                              Důvod 
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Příloha č. 2 

Pracovní list – přídatné látky 
 

• Specifikuj, co znamená zkratka NOAEL. 
 
 

 
 
Možný zdroj informací: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/Posuzovani_zdrav.nezavadnosti_PPL.pdf 

 
• Specifikuj, co znamená zkratka ADI. 

 
 

 
 
Možný zdroj informací: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/Posuzovani_zdrav.nezavadnosti_PPL.pdf 

 
• Doplň výpočet ADI. 

 

NOAEL                = ADI 
Možný zdroj informací: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/Posuzovani_zdrav.nezavadnosti_PPL.pdf 

 
 

• Které z vitamínů jsou využívány jako přídatné látky, které další přídatné látky 
jsou pro zdraví nezbytné, nebo mají pozitivní vliv na zdraví? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Možný zdroj informací: 

http://www.zdravapotravina.cz/seznam-ecek ,http://www.ceff.info/seznam-ecek.html , https://www.dtest.cz/ecka 
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• Přiřaď k funkčním skupinám přídatných látek jejich funkce v potravinách 
 

Barviva E  A Chrání proti zkáze způsobené oxidací. 

Sladidla V  B Umožňují udržovat fyzikálně chemické vlastnosti. 

Konzervanty   C Udržují stejnorodou směs nemísitelných kapalin. 

Kypřicí látky   D Zlepšují pekařskou kvalitu mouky či těsta. 

Látky zvýrazňující 
chuť a vůni 

  E Udělují nebo obnovují barvu. 

Nosiče a rozpouštědla   F Udělují lesklý vzhled nebo ochranný povlak 

Balicí plyny   G Zahušťují v prostředí, kde je škrob nerozpustný 

Tavicí soli   H Zabraňují nebo snižují pěnění 

Emulgátory   I Zvyšují nebo jí udělují kyselou chuť 

Lešticí látky   J Chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy. 

Plnidla   K 
Umožňují vytvoření stejnorodé disperze plynné 
fáze v kapalné nebo tuhé potravině. 

Antioxidanty   L Nahrazují vzduch v obalech. 

Propelanty   M Udržují kyselost nebo zásaditost potraviny. 

Protispékavé látky   N Zvýrazňují chuť a vůni 

Kyseliny   O Chrání proti zkáze způsobené ionty kovů. 

Zahušťovadla   P Snižují tendenci částic ulpívat vzájemně na sobě 

Pěnotvorné látky   Q Usnadňují aplikaci nebo použití přídatné látky. 

Látky zlepšující 
mouku 

  R Vytvářením plynů zvyšují objem těsta. 

Odpěňovače   S Zvyšují objem bez zvýšení energetické hodnoty 

Modifikované škroby   T Chrání před vysycháním. 

Želírující látky   U Vytvářejí nebo udržují pevnost a křehkost tkáně. 

Regulátory kyselosti   V Nahrazují přírodní sladidla. 

Sekvestranty   W Mění vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů. 

Stabilizátory   X Zvyšují viskozitu potraviny. 

Zpevňující látky   Y Udělují texturu tím, že vytvářejí gel. 

Zvlhčující látky   Z Vytlačují potravinu z obalu 
Možný zdroj informací: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/2_Deleni_PPL_Uprava2_fin.pdf 



11 
 

• Pokud naleznete na obalu varování „může nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí“, které přídatné látky se v potravině mohou nacházet? 

 
 

 
 
Možný zdroj informací: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1447275369038&from=CS 
 

• Jaké znáš možné negativní vlivy dalších přídatných látek. 
 
 

 
 
 
 
 
Možný zdroj informací: 

http://www.zdravapotravina.cz/seznam-ecek,http://www.ceff.info/seznam-ecek.html, https://www.dtest.cz/ecka 
 

• Znáš ve svém okolí prodejnu, která prodává vlastní výrobky? Nakupujete 
zde? Proč? 

 
 

 
 
 
 
 

• Trvanlivé potraviny mají mnohem vyšší obsah přídatných látek. Přesto jsou 
stále nakupovány. Jaké mají výhody? 
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Příloha č. 3 
Dotazník A(přečtěte si prosím pozorně otázky a samostatně na ně odpovězte bez použití 
dalších informačních zdrojů) 

1. Využíváte některý ze zdrojů informací o přídatných látkách? (knihy, brožury, 
internetové databáze aj.) 

 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím Vaše zdroje. 

 
 
 
 
 

2. Jaké funkce plní přídatné látky při výrobě potravin (vypište prosím funkce, 
které znáte) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Jaké vlivy přídatných látek na lidské zdraví znáte?(vypište prosím) 
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4. Vyhýbáte se některým přídatným látkám při výběru potravin? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano vypište prosím, kterým látkám (E –označení). 

 
 
 
 
 
 
 

5. Víte, co znamená zkratka NOAEL? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím, krátkou specifikaci. 

 
 
 
 

6. Víte, co znamená zkratka ADI? 
 

Ano Ne 

 

Pokud jste zvolili variantu Ano, vypište prosím krátkou specifikaci. 

 
 
 



14 
 

7. Který z faktor ů je pro Vás rozhodující pro výběr nejkvalitn ějšího masného 
výrobku? (vyberte a zakroužkujte maximálně 2, nebo vypište svůj vlastní.) 

 

Nižší počet 
přídatných látek 

Značka produktu 
(Clever, value, aj) 

Výrobce Vyšší cena 

Delší trvanlivost 
Balení v ochranné 

atmosféře 
Vyšší podíl masa Značka kvality ČR 

Značka kvality EU Supermarket Řeznictví 
Jiný-specifikujte 

 
8. Získali jste během zpracování pracovního listu nějaké nové informace o 

potravinových aditivech, změnili jste vzhledem k těmto informacím své 
spotřebitelské chování. (napište prosím volným způsobem) 
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Příloha č. 4 
Tabulka č. 1 Masný výrobek tepelně opracovaný - procentuální požadavky na obsah 

surovin 

Výrobek 
Obsah masa 

(% hmot. nejméně) 
Obsah tuku 

(% hmot. nejvýše) 
Špekáček 40,0 45,0 
Kabanos 50,0 40,0 
Párek vídeňský 55,0 40,0 
Párek lahůdkový 50,0 35,0 
Debrecínský párek 60,0 40,0 
Párek jemný 50,0 35,0 
Spišský párek 45,0 40,0 
Šunkový salám 55,0 20,0 
Gothajský salám 40,0 40,0 
Junior salám 40,0 35,0 
Český salám 40,0 40,0 
Ostravská klobása 60,0 35,0 
 
Tabulka č. 2 Drůbeží tepelně opracované výrobky - procentuální požadavky na obsah 

surovin 

Výrobek 
Obsah masa 

(% hmot. nejméně) 

Obsah drůbežího 
strojně odděleného 

masa 
(% hmot. nejméně) 

Obsah tuku 
(% hmot. nejvýše) 

Drůbeží špekáček - 45,0 45,0 
Kuřecí párek jemný - 50,0 30,0 
Drůbeží debrecínský párek 7,0 30,0 35,0 
Drůbeží vídeňský párek 15,0 35,0 25,0 
Drůbeží šunkový salám 28,0 12,0 20,0 
Drůbeží Gothajský salám - 40,0 40,0 
Drůbeží Junior salám - 50,0 25,0 
 
Tabulka č. 3 Masný výrobek tepelně neopracovaný - procentuální požadavky na obsah 

surovin 

Výrobek 
Čistá svalová bílkovina 

(% hmot. nejméně) 
Obsah tuku 

(% hmot. nejvýše) 
Vysočina 13,0 50,0 
Turistický trvanlivý salám 14,0 40,0 
Selský salám 13,0 50,0 
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Tabulka č. 4 Masný výrobek trvanlivý fermentovaný - procentuální požadavky na obsah 

surovin 

Výrobek 
Čistá svalová bílkovina 

(% hmot. nejméně) 
Obsah tuku 

(% hmot. nejvýše) 
Poličan 16 50,0 
Lovecký salám 15 50,0 
Dunajská klobása 14 55,0 
Paprikáš 14 50,0 
Herkules 14 50,0 
 

Tabulka č. 5 Špekáčky – statistická data 

Pořadové číslo: 1 Pořadové číslo: 2 Pořadové číslo: 3 
Produkt: Billa / Clever Špekáčky Produkt: Tesco Špekáčky Produkt: Steinhauser Tradiční 

špekáčky 
Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., 
Kostelec 

Výrobce: Pejskar& spol., spol. 
s.r.o. 

Výrobce: Steinhauser s.r.o., Tišnov 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 50% Obsah masa deklarovaný: 59% Obsah masa deklarovaný: 80% 
Obsah masa změřený.: 76% Obsah masa změřený.: 69% Obsah masa změřený.: 77% 
Cena za kg výrobku: 101,60 Cena za kg výrobku: 138,60 Cena za kg výrobku: 126,70 
Cena za kg masa: 133,60 Cena za kg masa: 200,40 Cena za kg masa: 165,10 
Složení: vepřové maso 40 %, 
vepřové sádlo 25 %, hovězí maso 
10 %, pitná voda, vepřové kůže 5 
%, bramborový škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor (E450, E451, E250), 
potravinářská vláknina, směs 
koření, extrakty koření, dextróza, 
antioxidant (E300), zvýrazňovač 
chuti a vůně (E621). Obsah soli 
max. 3 %. Obsah tuku max. 40 %. 

Složení: hovězí maso 30 %, 
vepřové maso 29 %, vepřové 
sádlo, voda, kůžová emulze, 
koření, jedlá sůl, konzervant 
(E250), stabilizátory (E450, E451, 
E500), antioxidant (E300), 
zahušťovadlo (E412), emulgátor 
(E471), vláknina, aroma, barvivo 
(E120), regulátory kyselosti (E330, 
E270), látka zvýrazňující chuť a 
vůni (E621). Obsah tuku max. 40 
%. Obsah jedlé soli max. 2,8 %. 

Složení: vepřové maso 54 % hm., 
hovězí maso 26 % hm., pitná voda, 
dusitanová solicí směs (jedlá sůl, 
konzervant: dusitan sodný), koření 
(sladká paprika, černý pepř, 
muškátový ořech), sušená zelenina 
(česnek). Bez lepku, bez laktózy. 
Nejvyšší obsah tuku 45%hm. 
Nejvyšší obsah soli 2,5%hm. 
Baleno v ochranné atmosféře: 
(balící plyny: oxid uhličitý, dusík). 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 120 Košenila E 250 Dusitan sodný 
E 300 Kyselina askorbová E 250 Dusitan sodný E 941 Dusík 
E 450 Difosforečnany E 270 Kyselina mléčná  
E 451 Trifosforečnany E 300 Kyselina askorbová  
E 621 Glutaman sodný E 330 Kyselina citrónová  
 E 412 Guma guar  
 E 450 Difosforečnany  
 E 451 Trifosforečnany  
 E 471 Mono- a diglyceridym.kys.  
 E 500 Uhličitany sodné  
 E 621 Glutaman sodný  
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Pořadové číslo: 4 Pořadové číslo: 5 Pořadové číslo: 6 
Produkt: Libor Novák Špekáčky Produkt: Ponnath Špekáčky Produkt: Prantl Výběrové 

špekáčky 
Výrobce: Libor Novák, České 
Budějovice 

Výrobce: Ponnath Řezničtí mistři, 
s.r.o., Sušice 

Výrobce: Prantl Masný průmysl 
s.r.o., Žirovnice 

Legislativa: zaručená tradiční 
specialita 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 56% Obsah masa deklarovaný: 70% Obsah masa deklarovaný: 55% 
Obsah masa změřený.: 67% Obsah masa změřený.: 66% Obsah masa změřený.: 66% 
Cena za kg výrobku: 159,10 Cena za kg výrobku: 146,30 Cena za kg výrobku: 101,40 
Cena za kg masa: 236,70 Cena za kg masa: 222,80 Cena za kg masa: 154,70 
Složení: h.maso 38,5 %, v.maso 
17,5 %, slanina 27 %, voda, škrob 
br. koření, dusit sol. směs 
(konzervant E250), stabilizátor 
(E450, E451), antioxidant (E300), 
tuk max. 45 %, sůl max. 2,5 %, 
obsah čisté sval. bílkoviny min. 6 
%. 

Složení: vepřové maso 70 %, pitná 
voda, dusitanová solící směs (jedlá 
sůl s jodem, konzervant: dusitan 
sodný), amaranth, stabilizátor 
(difosforečnan), antioxidanty 
(askorban sodný, kyselina L-
askorbová), dextroza, koření, 
extrakty koření, vepřové střevo, 
kouř. Maximální obsah tuku 40%. 

Složení: vepř. maso 45 %, vepř. 
sádlo, hov. maso 10 %, pitná voda, 
vepř. kůže, brambor. škrob, jedlá 
sůl (konzervant E250), koření 
(pepř, muškát, paprika), 
antioxidant (E300), askorbát 
sodný, stabilizátor (E450), barvivo: 
betalainová červeň, E120, regul. 
kyselosti (E500), zahušťovadlo 
(E412). Max. obsah tuku 40 %, 
soli 3 %. 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný E 120 Košenila 
E 300 Kyselina askorbová E 300 Kyselina askorbová E 162 Betalainová červeň 
E 450 Difosforečnany E 301 Askorban sodný E 250 Dusitan sodný 
E 451 Trifosforečnany E 450 Difosforečnany E 290 Oxid uhličitý 
  E 300 Kyselina askorbová 
  E 301 Askorban sodný 
  E 412 Guma guar 
  E 450 Difosforečnany 
  E 500 Uhličitany sodné 
  E 941 Dusík 
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Pořadové číslo: 7 Pořadové číslo: 8 Pořadové číslo: 9 
Produkt: Lidl / Pikok Špekáčky Produkt: Kostelecké uzeniny 

Špekáčky 
Produkt: Globus Špekáčky 

Výrobce: Steinhauser s.r.o., Tišnov Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., 
Kostelec 

Výrobce: Globus ČR k.s., Praha, 
hypermarket Černý Most 

Legislativa: zaručená tradiční 
specialita 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 51% Obsah masa deklarovaný: 45% Obsah masa deklarovaný: 60% 
Obsah masa změřený.: 59% Obsah masa změřený.: 61% Obsah masa změřený.: 66% 
Cena za kg výrobku: 101,40 Cena za kg výrobku: 99.90 Cena za kg výrobku: 99,00 
Cena za kg masa: 172,80 Cena za kg masa: 162,80 Cena za kg masa: 150,30 
Složení: hovězí maso (35 % hm.), 
vepřové maso (16 % hm.), vepřové 
sádlo, pitná voda, bramborový 
škrob, dusitanová solicí směs 
(jedlá sůl, konzervant: dusitan 
sodný), koření (sladká paprika, 
černý pepř, muškátový ořech), 
sušená zelenina (česnek), 
stabilizátory: trifosforečnany a 
difosforečnany, antioxidant: 
kyselina askorbová. Obsah tuku 
max. 45 % hm. Obsah soli max. 
2,5 % hm. Baleno v ochranné 
atmosféře. 

Složení: vepřové maso 36 %, 
vepřové sádlo, pitná voda, hovězí 
maso 9 %, vepřová kůže, 
bramborový škrob, hovězí lůj, 
jedlá sůl, stabilizátory, (E250, 
E450, E451), látka zvýrazňující 
chuť a vůni (E621), antioxidant, 
(E300, E301, E330), emulgátor 
(E471), regulátor kyselosti (E500), 
barvivo (E120), česnek, koření, 
kultura ml. kvašení. Obsah soli 
max. 3 %. Obsah tuku max. 40 %. 
Vakuově baleno. 

Složení: vepřové a hovězí maso, 
pitná voda, solicí směs (NaCl, 
konzervant E250), dextroza, 
glukos. Sirup, antioxidant (E300), 
stabilizátor bez lepku (E450). 
Minimální obsah masa 60 %. 
Maximální obsah tuku 40 %. 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 120 Košenila E 250 Dusitan sodný 
E 300 Kyselina askorbová E 250 Dusitan sodný E 300 Kyselina askorbová 
E 450 Difosforečnany E 300 Kyselina askorbová E 450 Difosforečnany 
E 451 Trifosforečnany E 301 Askorban sodný  
 E 330 Kyselina citrónová  
 E 450 Difosforečnany  
 E 451 Trifosforečnany  
 E 471 Mono- a diglyceridym.kys.  
 E 500 Uhličitany sodné  
 E 621 Glutaman sodný  
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Pořadové číslo: 10 Pořadové číslo: 11 Pořadové číslo: 12 
Produkt: Billa / Vocílka Špekáčky Produkt: Spar / S-Budget 

Špekáčky 
Produkt: Karlova koruna Špekáčky 

Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., 
Kostelec 

Výrobce: Skaličan a.s., Česká 
Skalice 

Výrobce: Maso-kombinát Plzeň 
s.r.o. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: zaručená tradiční 
specialita 

Obsah masa deklarovaný: 50% Obsah masa deklarovaný: není 
uvedeno 

Obsah masa deklarovaný: 57% 

Obsah masa změřený.: 69% Obsah masa změřený.: 66% Obsah masa změřený.: 59% 
Cena za kg výrobku: 112,30 Cena za kg výrobku: 83,10 Cena za kg výrobku: 109,20 
Cena za kg masa: 162,60 Cena za kg masa: 125,50 Cena za kg masa: 183,70 
Složení: vepřové maso 40 %, 
vepřové sádlo 25 %, hovězí maso 
10 %, pitná voda, vepř. kůže 5%, 
bramborový škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor (E450, E451, E250), 
rýžová vláknina, směs koření a 
extraktů koření, dextróza, 
antioxidant (E300), látka 
zvýrazňující chuť a vůni (E621). 
Obsah tuku: max. 40 %. Obsah 
soli: max. 3 %. Baleno v ochranné 
atmosféře. 

Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, kůžová emulze (obsahuje 
stabilizátory E452, E451, E412), 
hovězí maso, pitná voda, škrob 
bramborový, jedlá sůl, konzervant 
(E250), stabilizátory E535, E500, 
E450, antioxidant E300, E301, 
směs koření, dextróza, emulgátor 
(E471), extrakty koření. Nejvyšší 
obsah tuku: 45%hm. Maximální 
obsah soli: 2,8% hm. Vakuově 
baleno 

Složení: hovězí maso 39 %, 
vepřová slanina, pitná voda, 
vepřové maso 18 %, bramborový 
škrob, jedlá sůl s jodem, směs 
koření, stabilizátory 
(difosforečnany, trifosforečnany), 
česnek, antioxidant (kyselina L-
askorbová), konzervant (dusitan 
sodný); Tuk max. 45%. Může 
obsahovat stopy: pšenice, vajec, 
mléka, sóji, pistácií, mandlí, 
celeru, hořčice. Baleno v ochranné 
atmosféře. 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný 
E 300 Kyselina askorbová E 300 Kyselina askorbová E 300 Kyselina askorbová 
E 450 Difosforečnany E 301 Askorban sodný E 450 Difosforečnany 
E 451 Trifosforečnany E 412 Guma guar E 451 Trifosforečnany 
E 621 Glutaman sodný E 450 Difosforečnany  
 E 451 Trifosforečnany  
 E 452 Polyfosforečnany  
 E 471 Mono- a diglyceridym.kys.  
 E 500 Uhličitany sodné  
 E 535 Hexakyanoželeznatan sodný  
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Pořadové číslo: 13 Pořadové číslo: 14 Pořadové číslo: 15 
Produkt: Kostelecké uzeniny 
Špekáčky Delikates 

Produkt: ZŘUD Špekáčky Produkt: Krahulík Špekáčky 

Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., 
Kostelec 

Výrobce: ZŘUD-masokombinát 
Písek a.s. 

Výrobce: Krahulík-masozávod 
Krahulčí a.s. Telč 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 45% Obsah masa deklarovaný: 48% Obsah masa deklarovaný: 56% 
Obsah masa změřený.: 64% Obsah masa změřený.: 48% Obsah masa změřený.: 50% 
Cena za kg výrobku: 116,50 Cena za kg výrobku: 99,80 Cena za kg výrobku: 74,90 
Cena za kg masa: 180,80 Cena za kg masa: 206,70 Cena za kg masa: 149,90 
Složení: vepřové maso 36 %, 
vepřové sádlo, pitná voda, hovězí 
maso 9 %, vepřová kůže, 
bramborový škrob, hovězí lůj, 
jedlá sůl, stabilizátory (E250, 
E450, E451), látka zvýrazňující 
chuť a vůni (E621), antioxidant 
(E300, E301, E330), emulgátor 
(E471), regulátor kyselosti (E500), 
barvivo (E120), česnek, koření, 
kultura ml. kvašení. Obsah soli 
max. 3 %. Obsah tuku max. 40 %. 
Balen v ochranné atmosféře. 

Složení: vepřové maso (35 %), 
hovězí maso (13 %), pitná voda, 
vepř. sádlo, vepřové kůže, 
bramborový škrob, jodovaná 
dusitanová solicí směs 
(konzervant: dusitan sodný), směs 
koření, extrakty koření, 
stabilizátory (difosforečnany, 
trifosforečnany), antioxidant 
(isoaskorbát sodný), barvivo 
(košenila). Obsah soli max. 2,8 %. 
Obsah tuku max. 45 %. Vakuově 
baleno. 

Složení: vepř. maso 56 %, vepř. 
sádlo, pitná voda, vepř. kůže 
(stabilizátor E466), jedlá sůl, 
konzervant (E250), zahušťující 
směs: vláknina, škrob, modifik. 
škrob (E1420), zahušťovadlo 
(E415, E412), škrob, směs koření: 
stabilizátor (E450, E451), koření, 
látka zvýrazňující chuť a vůni 
(E621), dextróza, emulgátor 
(E471), antioxidant (E300), 
barvivo (E150c, E162, E120), 
česnek, obsah tuku: max. 45 %, 
obsah soli: max. 2,8 %, obsah 
masa nejméně 40 %. 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 120 Košenila E 120 Košenila E 120 Košenila 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný E 150c Amoniakový karamel 
E 300 Kyselina askorbová E 316 Erythorban sodný E 162 Betalainová červeň 
E 301 Askorban sodný E 450 Difosforečnany E 250 Dusitan sodný 
E 330 Kyselina citrónová E 451 Trifosforečnany E 300 Kyselina askorbová 
E 450 Difosforečnany  E 412 Guma guar 
E 451 Trifosforečnany  E 415 Xanthan 
E 471 Mono- a diglyceridym.kys.  E 450 Difosforečnany 
E 500 Uhličitany sodné  E 451 Trifosforečnany 
E 621 Glutaman sodný  E 466 Karboxymethylcelulosa 
  E 471 Mono- a diglyceridym.kys. 
  E 621 Glutaman sodný 
  E 1420 Acetylovaný škrob 
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Tabulka č. 6 Lovecké salámy - statistická data 

Pořadové číslo: 1 Pořadové číslo: 2 Pořadové číslo: 3 
Produkt: Kostelecké uzeniny 
Premium Lovecký salám 

Produkt: Billa/Clever Lovecký 
Salám 

Produkt: Makro/HorecaSelect 
Lovecký salám 

Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., 
Kostelec 

Výrobce: Krahulík-masozávod 
Krahulčí a.s. Hodice 

Výrobce: Kmotr-Masna Kroměříž 
a.s., Kroměříž 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 145 Obsah masa deklarovaný: 116 Obsah masa deklarovaný: 143 
Obsah masa změřený: 176 Obsah masa změřený: 149 Obsah masa změřený: 166 
Čistá svalová bílkovina změřená: 
18,74 

Čistá svalová bílkovina změřená: 
15,98 

Čistá svalová bílkovina změřená: 
21,01 

Cena za kg výrobku: 247,50 Cena za kg výrobku: 159,80 Cena za kg výrobku: 224,10 
Složení: vepřové maso 57%, 
vepřové sádlo 30%, hovězí maso 
8%, jedlá sůl, startovací kultury, 
směs koření, cukr, stabilizátor 
E250, antioxidant E301 

Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, 
konzervant E250, ochucující 
přípravek (koření a extrakty 
koření, dextróza, antioxidant E316, 
barviva E120, E162), startovací 
kultura mikroorganismů, česnek. 

Složení: vepřové maso, hovězí 
maso, vepřové sádlo, jedlá sůl 
(max. obsah 4,2%), koření, cukr, 
konzervant E250 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 120 Košenila E 250 Dusitan sodný 
E 301 Askorban sodný E 162 Betalainová červeň  
 E 250 Dusitan sodný  
 E 316 Erythorban sodný  
 
Pořadové číslo: 4 Pořadové číslo: 5 Pořadové číslo: 6 
Produkt: Globus/Korrekt Lovecký 
salám 

Produkt: Lidl/Pikok Lovecký 
salám 

Produkt: Kmotr Lovecký salám 

Výrobce: Kmotr-Masna Kroměříž 
a.s., Kroměříž 

Výrobce: Krahulík-masozávod 
Krahulčí a.s. Hodice 

Výrobce: Kmotr-Masna Kroměříž 
a.s., Kroměříž 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Legislativa: vyhláška č. 326/2001 
Sb. 

Obsah masa deklarovaný: 137 Obsah masa deklarovaný: 116 Obsah masa deklarovaný: 137 
Obsah masa změřený: 146 Obsah masa změřený: 138 Obsah masa změřený: 143 
Čistá svalová bílkovina změřená: 
17,38 

Čistá svalová bílkovina změřená: 
15,31 

Čistá svalová bílkovina změřená: 
15,88 

Cena za kg výrobku: 149,80 Cena za kg výrobku: 159,80 Cena za kg výrobku: 159,80 
Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, 
vepřové kůže, dextróza, koření, 
startovací kultura mikroorganismů, 
konzervant E250, červená řepa, 
antioxidant E316, barvivo E120 

Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, 
konzervant: dusitan sodný; 
kořenící přípravek (dextróza, 
koření a extrakty koření, 
antioxidant: erythorban sodný; 
barviva: betanin, košenila), česnek, 
startovací kultura mikroorganismů 

Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. 
obsah 4,2%), vepřové kůže, 
dextróza, koření, startovací kultura 
mikroorganismů, konzervant: 
E250, červená řepa, antioxidant: 
E316, barvivo: E120 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 120 Košenila E 120 Košenila E 120 Košenila 
E 250 Dusitan sodný E 162 Betalainová červeň E 250 Dusitan sodný 
E 316 Erythorban sodný E 250 Dusitan sodný E 316 Erythorban sodný 
 E 316 Erythorban sodný  
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Pořadové číslo: 7 Pořadové číslo: 8 Pořadové číslo: 9 
Produkt: Makro/Lovecký salám 
Art. No. 282104 

Produkt: Maso Uzeniny Písek 
Lovecký salám 

Produkt: Tesco Lovecký salám 

Výrobce: Maso-kombinát Polička 
a.s., Polička 

Výrobce: Maso Uzeniny Písek a.s., 
Písek 

Výrobce: Pejskar& spol., spol. 
s.r.o. Police nad Metují 

Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. 
Obsah masa deklarovaný: 143 Obsah masa deklarovaný: 129 Obsah masa deklarovaný: 130 
Obsah masa změřený: 152 Obsah masa změřený: 126 Obsah masa změřený: 132 
Čistá sv. bílkovina změřená: 14,69 Čistá sv. bílkovina změřená: 14,9 Čistá sv. bílkovina změřená: 14,57 
Cena za kg výrobku: 164,50 Cena za kg výrobku: 228,80 Cena za kg výrobku: 173,10 
Složení: vepřové maso 81%, 
vepřové sádlo 9%, jedlá sůl s 
jodem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný) max. 4,7%, hovězí maso 
2%, extrakty koření (pepř, česnek), 
regulátor kyselosti E575, dextróza, 
antioxidant: E316, glukóza, 
startov. kultura, konzervant E250 

Složení: vepřové maso, vepřové 
syrové sádlo, hovězí maso, jedlá 
sůl s jodem, směs koření, glukóza, 
dextróza, antioxidant: kyselina L-
askorbová, regulátor kyselosti: 
glukono-delta-lakton, bramborový 
škrob, konzervant: E250, startovací 
kult., barv.: košenila, kouř. aroma. 

Složení: vepřové maso 60%, 
vepřové sádlo, hovězí maso 20%, 
jedlá sůl, směs koření, extrakty 
koření, dextróza, konzervant E250, 
antioxidanty E300 a E301, barvivo 
E120, látka zvýrazň. chuť a vůni 
E621, start. kultura, povrchově 
ošetřeno konzervantem E235 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 120 Košenila E 120 Košenila 
E 316 Erythorban sodný E 250 Dusitan sodný E 235 Natamycin 
E 575 Glukono-delta-lakton E 300 Kyselina askorbová E 250 Dusitan sodný 
 E 575 Glukono-delta-lakton E 300 Kyselina askorbová 
  E 301 Askorban sodný 
  E 621 Glutaman sodný 
 
Pořadové číslo: 10 Pořadové číslo: 11 Pořadové číslo: 12 
Produkt: Krahulík Lovecký Produkt: Makro/Aro Lovecký 

salám 
Produkt: Masokombinát Polička 
Lovecký salám 

Výrobce: Krahulík-Masozávod 
Krahulčí a.s., Studená 

Výrobce: Pejskar& spol., spol. 
s.r.o. Police nad Metují 

Výrobce: Maso-kombinát Polička 
a.s., Polička 

Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. Legislativa: vyhl. č. 326/2001 Sb. 
Obsah masa deklarovaný: 135 Obsah masa deklarovaný: 106 Obsah masa deklarovaný: 143 
Obsah masa změřený: 119 Obsah masa změřený: 123 Obsah masa změřený: 127 
Čistá sv.bílkovina změřená: 12,86 Čistá sv. bílkovina změřená: 13,17 Čistá sv. bílkovina změřená: 12,47 
Cena za kg výrobku: 159,80 Cena za kg výrobku: 133,70 Cena za kg výrobku: 208,60 
Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, pitná voda, jedlá sůl, hovězí 
maso, koření, extrakty koření, 
česnek, stabilizátor E250, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621, 
antioxidant E300, E301, barvivo 
E120, E150c, E162, dextróza, 
aroma, startovací kultura. 

Složení: vepřové maso, vepřové 
sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, 
dextróza, koření, konzervant E250, 
látka zvýrazňující chuť a vůni 
E621, antioxidanty E300 a E316, 
barviva E150c, E162, E120, 
startovací kultura, česneková pasta, 
emulgátor E471, stabilizátor E450 

Složení: vepřové maso 81%, 
vepřové sádlo 9%, jedlá sůl s 
jodem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný) max. 4,7%, hovězí maso 
2%, extrakty koření (pepř, česnek), 
regulátor kyselosti E575, dextróza, 
antioxidant: E316, glukóza, start. 
kultura, konzervant E250. 

Přídatné látky: Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 120 Košenila E 120 Košenila E 250 Dusitan sodný 
E 150c Amoniakový karamel E 150c Amoniakový karamel E 316 Erythorban sodný 
E 162 Betalainová červeň E 162 Betalainová červeň E 575 Glukono-delta-lakton 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný  
E 300 Kyselina askorbová E 300 Kyselina askorbová  
E 301 Askorban sodný E 316 Erythorban sodný  
E 621 Glutaman sodný E 450 Difosforečnany  
 E 471 Mono- a diglyceridym.kys.  
 E 621 Glutaman sodný  



23 
 

Tabulka č. 7 Masová sekaná - statistická data 

Pořadové číslo: 1 Pořadové číslo: 2 
Produkt: Babiččina sekaná Produkt: Pavlíkova sekaná 
Výrobce: BILLA, spol. s.r.o., Modletice 67 Výrobce: Pavel Havlíček, Plánická 693, Klatovy 
Způsob prodeje: pultový prodej Způsob prodeje: pultový prodej 
Obsah masa deklarovaný: 49% Obsah masa deklarovaný: 75% 
Cena za kg výrobku: 119,- Cena za kg výrobku: 139,- 
Složení: vepř. maso 39%, pitná voda, drůbeží maso 
strojně oddělené 14%, hovězí maso 10%, vepřové 
kůže a sádlo, , pečivo, bramborový škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor E 250, E 451, látky zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, E635, antioxidant E 316, barvivo E 150d, 
sušená zelenina, česnek, koření. Obsah soli max 3%. 
Obsah tuku max 45%. 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, pšeničná mouka, 
pitná voda, vejce, dusitanová solící směs (jedlá sůl, 
dusitan sodný), cibule, jednodruhová koření v různém 
poměru (česnek, pepř, majoránka) 

Přídatné látky: Přídatné látky: 
E150d - Amoniak sulfitový karamel E 250 Dusitan sodný 
E 250 Dusitan sodný  
E 316 Erythorban sodný  
E 451 Trifosforečnany  
E 621 Glutaman sodný  
E 635 Disodnéribonukleotidy  
 
Pořadové číslo: 3 Pořadové číslo: 4 
Produkt: Babiččina sekaná Produkt: Babičinna sekaná 
Výrobce: Tesco Stores ČR a.s.  Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec 
Způsob prodeje: pultový prodej Způsob prodeje: pultový prodej 
Obsah masa deklarovaný: 49% Obsah masa deklarovaný: 49% 
Cena za kg výrobku: 169,- Cena za kg výrobku: 155,- 
Složení: vepř. maso 39%, voda, drůbeží maso strojně 
oddělené 14%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo a 
kůže, pečivo (pšeničná mouka, voda, droždí, jedlá sůl, 
slunečnicový olej), bramborový škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor E 250, E 451, látky zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, E635, antioxidant E 316, barvivo E 150d, 
sušená zelenina, česnek, koření. Obsah soli max 3%. 
Obsah tuku max 45%. 

Složení: vepř. maso 39%, pitná voda, drůbeží maso 
strojně oddělené 14%, hovězí maso 10%, vepřové 
sádlo a kůže, pečivo (pšeničná mouka, voda, droždí, 
jedlá sůl, slunečnicový olej), bramborový škrob, jedlá 
sůl, stabilizátor E 250, E 451, látky zvýrazňující chuť 
a vůni E 621, E635, antioxidant E 316, barvivo E 
150d, sušená zelenina, česnek, koření. Obsah soli max 
3%. Obsah tuku max 45%. 

Přídatné látky: Přídatné látky: 
E150d - Amoniak sulfitový karamel E150d - Amoniak sulfitový karamel 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný 
E 316 Erythorban sodný E 316 Erythorban sodný 
E 451 Trifosforečnany E 451 Trifosforečnany 
E 621 Glutaman sodný E 621 Glutaman sodný 
E 635 Disodnéribonukleotidy E 635 Disodnéribonukleotidy 
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Pořadové číslo: 5 Pořadové číslo: 6 
Produkt: Masová sekaná Produkt: Řeznická sekaná - Pikok 
Výrobce: Veselka, Žižkova 260, Pacov Výrobce: RAVY CZ a.s., Liberec 
Způsob prodeje: pultový prodej Způsob prodeje: chlazený vakuově balený výrobek 
Obsah masa deklarovaný: 75% Obsah masa deklarovaný: 80% 
Cena za kg výrobku: 109,- Cena za kg výrobku: 120,- 
Složení: vepřové maso, hovězí maso, pšeničná mouka, 
pitná voda, vejce, dusitanová solící směs (jedlá sůl, 
dusitan sodný), cibule, jednodruhová koření v různém 
poměru (česnek, pepř, majoránka) 

Složení: vepřové maso 50%, hovězí maso 30%, 
strouhanka (pšeničná mouka), pitná voda, vejce, 
cibule, dusitanová solící směs (jedlá sůl, konzervant: 
dusitan sodný), česnek, majoránka, pepř, barvivo: 
amoniak-sulfitový karamel. Obsah tuku max. 22%. 
Baleno v ochranné atmosféře. 

Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E150d Amoniak sulfitový karamel 
 E 250 Dusitan sodný 
  
 
Pořadové číslo: 7 Pořadové číslo: 8 
Produkt: Pečená masová sekaná – řezníkův talíř Produkt: Tradiční a kvalitní Pečená masová sekaná se 

sýrem 
Výrobce: RAVY CZ a.s., Liberec Výrobce: RAVY CZ a.s., Liberec 
Způsob prodeje: chlazený vakuově balený výrobek Způsob prodeje: Způsob prodeje: chlazený vakuově 

balený výrobek 
Obsah masa deklarovaný: 65% Obsah masa deklarovaný: 51% 
Cena za kg výrobku: 60,- Cena za kg výrobku: 60,- 
Složení: vepřové maso 42%, kuřecí maso 23%, pitná 
voda, strouhanka (pšeničná mouka), cibule, 
dusitanová solící směs (jedlá sůl, dusitan sodný), 
rostlinná bílkovina (hrách), česnek, majoránka, 
stabilizátor: polyfosforečnany, látka zvýrazňující chuť 
a vůni: glutamát sodný, barvivo: karamel E 150d. 
Obsah tuku max. 20% 

Složení: vepřové maso 33%, kuřecí maso 18%, pitná 
voda, sýr Eidam 9%, strouhanka (pšeničná mouka), 
cibule, kuřecí strojně oddělené maso, dusitanová 
solící směs (jedlá sůl, konzervant dusitan sodný), 
česnek, majoránka, maltodextrin, hemoglobin, 
stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, 
zahušťovadla: modifikovaný škrob, guma guar, 
xanthan, karagenan, antioxidant: askorbát sodný, 
barvivo : karamel E 150d. Obsah tuku max. 20% 

Přídatné látky: Přídatné látky: 
E150d Amoniak sulfitový karamel E150d Amoniak sulfitový karamel 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný 
E 452 Polyfosforečnany E 301 Askorban sodný 
E 621 Glutaman sodný E 407 Karagenan 
 E 412 Guma guar 
 E 415 Xanthan 
 E 450 Difosforečnany 
 E 451 Trifosforečnany 
 E 1400 Maltodextrin 
 E 1404 Modifikovaný škrob 
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Pořadové číslo: 9 Pořadové číslo: 10 
Produkt: Masová sekaná Produkt: Farmářská sekaná 
Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. 
Způsob prodeje: chlazený vakuově balený výrobek Způsob prodeje: chlazený vakuově balený výrobek 
Obsah masa deklarovaný: 25% Obsah masa deklarovaný: 20% 
Cena za kg výrobku: 60,- Cena za kg výrobku: 60,- 
Složení: strojně oddělené maso drůbeží 30%, vepřové 
maso 25%, pitná voda, strouhanka (pšeničná mouka, 
voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jodovaná sůl 
(jedlá sůl, jodičnan draselný), ječná mouka, 
emulgátory (E481,E472e), cukr, glukóza, regulátor 
kyselosti (E341), ječný sladový extrakt, sója, pšeničná 
mouka, vepřová kůže, regulátory kyselosti (E326, 
E500), vláknina, jodovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan 
draselný), česnek, vepřový bílkovinný extrakt, 
antioxidanty (E306, E 320), směs koření a extraktů 
koření, stabilizátory (E450, E451), látka zvýrazňující 
chuť a vůni (E621), dextróza, rostlinný řepkový olej, 
zahušťovadlo (E412), konzervant (E250). Tuk max 
35%, sůl max 2,8%. 

Složení: Složení: strojně oddělené maso drůbeží 40%, 
vepřové maso 20%, strouhanka (pšeničná mouka, 
voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jodovaná sůl 
(jedlá sůl, jodičnan draselný), ječná mouka, 
emulgátory (E481,E472e), cukr, glukóza, regulátor 
kyselosti (E341), ječný sladový extrakt, sója, směs 
kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel – v různém 
poměru), voda, vepřová kůže, pšeničná mouka, 
hrášek, regulátory kyselosti (E326, E500), 
stabilizované rýžové otruby, jodovaná sůl (jedlá sůl, 
jodičnan draselný), česnek, směs koření a extraktů 
koření, stabilizátory (E450, E451), látka zvýrazňující 
chuť a vůni (E621), dextróza, řepkový olej, 
antioxidant (E 320), zahušťovadlo (E412), konzervant 
(E250). Tuk max 35%, sůl max 2,8%. 

Přídatné látky: Přídatné látky: 
E 250 Dusitan sodný E 250 Dusitan sodný 
E 306 Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) 
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) E 326 Mléčnan draselný 
E 326 Mléčnan draselný E 341 Fosforečnany vápenaté 
E 341 Fosforečnany vápenaté E 412 Guma guar 
E 412 Guma guar E 450 Difosforečnany 
E 450 Difosforečnany E 451 Trifosforečnany 
E 451 Trifosforečnany E 472e mono- a diglyceridy mastných kyselin s 

kyselinou mono- a diacetylvinnou 
E 472e mono- a diglyceridy mastných kyselin s 
kyselinou mono- a diacetylvinnou 

E 481 Stearoylaktylát sodný 

E 481 Stearoylaktylát sodný E 500 Uhličitany sodné 
E 500 Uhličitany sodné E 621 Glutaman sodný 
E 621 Glutaman sodný  
 
 


