interní
číslo

1010

Název

BRAMBOROVÝ SALÁT

1011

BRAMBOROVÝ SALÁT
KUTROVANÝ

1013

BRAMBOROVÝ SALÁT
PALMETA

1015

1019

1020

1022

1023

1025

SVÁTEČNÍ BRAMBOROVÝ
SALÁT (s gothajem)

Výrobce

obsahuje
alergeny

může obsahovat-alergeny

Lahůdky Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy lepku, korýšů, ryb,
6
písmem nebo tučně arašídů, sóji, mléka, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy lepku, korýšů, ryb,
6
písmem nebo tučně arašídů, sóji, mléka, sezamu.
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, mléka,
arašídů, korýšů, ryb,
sezamu.

Složení
Brambory vařené 59 %, majonéza [řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ
žloutek sušený, stabilizátory (karubin, guma guar, xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl],
sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, CELER, hrášek, voda), marinovaná cibule [cibule,
voda, regulátor kyselosti (kyselina citronová)], HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ semeno, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl, koření a jeho výtažky), cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor
kyselosti (citronan sodný), konzervanty (benzoan sodný, sorban draselný), pepř mletý.
Brambory vařené 59 %, majonéza [řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ
žloutek sušený, stabilizátory (karubin, guma guar, xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl],
sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, CELER, hrášek, voda), marinovaná cibule [cibule,
voda, regulátor kyselosti (kyselina citronová)], HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ semeno, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl, koření a jeho výtažky), cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor
kyselosti (citronan sodný), konzervanty (benzoan sodný, sorban draselný), pepř mletý.
brambory vařené 45%, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), st. zelenina 20% (okurka, mrkev, hrášek, CELER),VEJCE vařené,
cibule, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo:
karoten), cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

brambory vařené 45 %, sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), salám
gothaj 10 % (vepřové maso, vepřové sádlo, voda, hovězí maso, vepřové kůže,
bramborový škrob, jedlá sůl, koření, aroma, maltodextrin, bambusová vláknina, vepřová
bílkovina, dextróza, stabilizátor: E451, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, antioxidant:
erythorban sodný, konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), VEJCE vařené, cibule,
Lahůdky cukr, jedlá sůl, ocet kvasný, worcestrová omáčka [voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl,
Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla], regulátor kyselosti:
r.o., Litovická jsou ve složení
kyselina citronová, citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy lepku, korýšů, ryb,
6
písmem nebo tučně arašídů, sóji, mléka, sezamu. mletý.

salám junior 28% (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, pitná voda, bramborový
škrob, jedlá sůl, kvasničný extrakt, konzervant: dusitan sodný, koření, stabilizátory: E451,
Výrobek může obsahovat
cukr, antioxidant: E316, barvivo: E120), řepkový olej, brambory vařené, st. okurka, st.
CHLEBÍČKOVÝ VLAŠSKÝ SALÁT Lahůdky stopy lepku, korýšů, ryb,
hrášek, st. mrkev, st. CELER, HOŘČIČNÉ SEMENO (kurkuma, výtažek koření), VAJEČNÉ
Palma spol. s
arašídů, sóji, mléka, sezamu.
ŽLOUTKY sušené, cukr, ocet kvasný, sůl, worcestrová omáčka [švestkové pyré, koření a
r.o., Litovická jsou ve složení
jeho výtažky (obsahuje HOŘČICI), barvivo: karamel, kyselina citronová], regulátor
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

VLAŠSKÝ SALÁT

RYBÍ CAMPING

Brambory vařené, salám lahůdkářský [drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže,
voda, vepřové maso, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant (dusitan sodný), vepřová
bílkovina, koření, stabilizátory (di a tri fosforečnany), zahušťovadla (xanthan, karagenan),
antioxidanty (kyselina askorbová, erythorban sodný), maltodextrin, aroma], majonéza
Výrobek může obsahovat
[řepkový olej, voda, modifikované škroby, vaječný žloutek sušený, stabilizátory (karubin,
lepek, korýše, ryby, arašídy,
guma guar, xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl], sterilovaná zelenina (okurky, mrkev,
sóju,
mléko.
Lahůdky celer, hrášek, voda), marinovaná cibule [cibule, voda, regulátor kyselosti (kyselina
Palma spol. s
citronová)], cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření a
r.o., Litovická jsou ve složení
jeho výtažky), ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti (citronan sodný), konzervanty
448/27, Praha zvýrazněny velkým
(sorban draselný, benzoan sodný), pepř mletý.
6
písmem nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

VLAŠSKÝ SALÁT SE SALÁMEM Lahůdky JUNIOR
Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

VLAŠSKÝ SALÁT PALMETA

SLEĎ marinovaný ( Clupea harengus) 37%, řepkový olej, cibule, sterilované okurky,
voda, HOŘČIČNÉ semeno (barvivo kurkuma), rajčatový protlak, sterilovaná kapie,
feferony, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory:
karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, sůl, modifikovaný kukuřičný škrob,
švestkové pyré, cukr, aroma, kávové náhražky, barvivo: karamel, koření, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban
draselný, kyselina sorbová, kyselina benzoová, pepř mletý.
salám junior 28 % (vepřové maso, vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant: E250, stabilizátor: E451, cukr, koření a jeho extrakty, antioxidant: E316,
barvivo: E120), brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY
sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), st. okurky, st. hrášek, st. mrkev, st. CELER, cukr,
HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, jedlá sůl, worcesterová omáčka (voda, cukr, ocet
Výrobek může obsahovat
kvasný, jedlá sůl, rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla),
stopy lepku, mléka, korýšů, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný a benzoan sodný, pepř
ryb, sezamu, arašídů, sóji.
mletý.
Výrobek může obsahovat
stopy mléka, lepku, korýšů,
arašídů, celeru, sezamu,
sóji.

: majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), salám
junior 25% (vepřové a hovězí maso, vepř. kůže, voda, brambor. škrob, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: E451, E450, E415, koření,
antioxidant: E316, barvivo: košenila), brambory vařené , st. zelenina (okurka, mrkev,
Lahůdky hrášek, CELER), cukr, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, sůl, koření,
Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
barvivo: karoteny), ocet kv., sůl, worcestrová omáčka (bíle víno, barvivo karamel,
r.o., Litovická jsou ve složení
rajčatový protlak, švestková povidla, aroma, sušená zelenina, koření a jeho výtažky), reg.
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy lepku, korýšů, ryb,
6
písmem nebo tučně arašídů, sóji, mléka, sezamu. kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

1030

1032

POCHOUTKOVÝ SALÁT

salám lahůdkářský 31% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové
maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla:
E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan,
Lahůdky ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná okurka, voda, cibule, cukr, sterilovaný hrášek,
Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, jedlá sůl, koření, přírodní barvivo:
r.o., Litovická jsou ve složení
karoteny), ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy lepku, celeru, sóji,
6
písmem nebo tučně mléka, arašídů, korýšů, ryb. sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

PAŘÍŽ POCHOUTKOVÝ SALÁT
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

1033

POCHOUTKOVÝ SALÁT
PALMETA

1036

RYBÍ OHEŇ

1040

RYBÍ SALÁT S MAJONÉZOU
PALMETA

1041

RYBÍ SALÁT S JOGURTEM

1050

Výrobek může obsahovat
lepek, sóju, celer, ryby,
mléko, arašídy, korýše,
sezam.

salám junior 37% (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, pitná voda, bramborový
škrob, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, koření a jeho extrakty,
stabilizátory: E451, cukr, antioxidant: E316, barvivo:E120), majonéza (řepkový olej, voda,
Lahůdky Výrobek může obsahovat
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), sterilovaná zelenina 22% (okurka,
Palma spol. s
stopy lepku, korýšů, ryb,
hrášek), cukr, cibule, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, sůl, koření,
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým arašídů, sóji, mléka, celeru, barvivo: karoteny), ocet kvasný, sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
6
písmem nebo tučně sezamu.
sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.
SLEĎ marinovaný 25% (marinovaný SLEĎ ( Clupea harengus) , voda, ocet kvasný, jedlá
sůl), kečup (rajčatový protlak, voda, cukr, ocet kvasný, modifikovaný kukuřičný škrob,
jedlá sůl, chilli, konzervant: kyselina benzoová, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
Lahůdky koření, zahušťovadlo: xanthan), sterilovaná zelenina (okurky, papriky, voda, ocet kvasný,
Výrobek může obsahovat
Palma spol. s
cukr, sůl), cibule, řepkový olej, cukr, feferonová pasta (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo:
stopy vajec, mléka, lepku,
r.o., Litovická jsou ve složení
xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), regulátor
448/27, Praha zvýrazněny velkým korýšů, arašídů, celeru, sóji,
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.
6
písmem nebo tučně sezamu, hořčice.
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů,
arašídů, sóji, hořčice,
sezamu, mléka.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů,
arašídů, sóji, hořčice,
sezamu.

CAMPING SALÁT

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

1051

CAMPING SALÁT PALMETA

1060

HERMELÍNOVÝ SALÁT

Salám lahůdkářský [drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant (dusitan sodný), vepřová bílkovina, koření,
stabilizátory (di a tri fosforečnany), zahušťovadla (xanthan, karagenan), antioxidanty
(kyselina askorbová, erythorban sodný), maltodextrin, aroma], majonéza [řepkový olej,
voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ žloutek sušený, stabilizátory (karubin, guma guar,
xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl], sterilovaná zelenina (okurky, hrášek, voda), cukr,
marinovaná cibule [cibule, voda, regulátor kyselosti (kyselina citronová)], HOŘČICE (voda,
HOŘČIČNÉ semeno, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření a jeho výtažky), ocet kvasný, jedlá
sůl, regulátor kyselosti (citronan sodný), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný),
pepř mletý.

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
sezamu, mléka.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, mléka,
arašídů, korýšů, ryb,
sezamu, celeru.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
lepek, sóju, ryby, hořčici,
celer, arašídy, korýše,
sezam.

SLEĎ marinovaný 45% (marinovaný SLEĎ (Clupea harengus), voda, ocet kvasný, jedlá sůl),
majonéza 25% (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY SUŠENÉ, ocet kvasný, cukr, sůl),
cibule, st. zelenina (okurka, mrkev, hrášek, CELER), cukr, pepř mletý, jedlá sůl, regulátory
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný.
SLEĎ marinovaný 35 % (Clupea harengus), JOGURT BÍLÝ 15 %,
sterilovaná zelenina (okurka, mrkev, CELER, hrášek), cibule, řepkový olej, pitná voda,
cukr, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, modifikované škroby, stabilizátory: karubin, guma guar,
xanthan, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

Salám lahůdkářský 37% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové
maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla:
E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan,
ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, sladidlo sacharin),
cibule, kečup (rajčatový protlak, voda, ocet kvasný, cukr, zahušťovadlo: E1422, jedlá sůl,
koření, regulator kyselosti: kyselina citronová, stabilizátor: xanthan, konzervant: E210),
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, přírodní
barvivo: karoteny), voda, feferonový krém (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan,
regulator kyselosti: kyselina citrónová), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti:
citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý.
junior salám 36% (vepřové a hovězí maso, vepř. kůže, voda, brambor. Škrob, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: E451, E450, E415, koření,
antioxidant: E316, barvivo: košenila), st. zelenina (okurka, paprika), majonéza (řepkový
olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, HOŘČIČNÉ
SEMENO, feferonový krém (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.
Majonéza [řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ žloutek sušený,
stabilizátory (karubin, guma guar, xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl], salám
lahůdkářský [drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant (dusitan sodný), vepřová bílkovina, koření,
stabilizátory (di a tri fosforečnany), zahušťovadla (xanthan, karagenan), antioxidanty
(kyselina askorbová, erythorban sodný), maltodextrin, aroma], vařená VEJCE, sýr
hermelín 9 % (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, Penicillium candidum), sýr eidam
[MLÉKO, MLÉKARENSKÉ kultury, jedlá sůl, barvivo (annatto)], cibule, voda, jedlá sůl,
regulátor kyselosti (citronan sodný), konzervanty (benzoan sodný, sorban draselný), pepř
mletý.

1069

1070

1071

1080

1090

1110

1150

VAJÍČKOVÝ SALÁT PALMETA

VAJÍČKOVÝ SALÁT

VEJCE V MAJONÉZE

HANÁCKÝ SALÁT

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
mléka, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

VEJCE vařená 35%, majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
Výrobek může obsahovat
brambory vařené, sterilovaná okurka (okurka, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule,
stopy lepku, celeru, sóji,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo:
mléka, arašídů, korýšů, ryb, karoteny), cukr, jedlá sůl, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sezamu.
sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
mléka, sezamu.

RYBÍ PEPŘENKY

1161

SALÁT Á LA KRAB S
JOGURTEM

1177

ZELNÝ SALÁT S JOGURTEM

1179

ZELNÝ SALÁT S ŘECKÝM
JOGURTEM

1181

RAJSKÝ SALÁT

VEJCE vařená 42%, majonéza 39% (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr,
jedlá sůl), sterilovaná okurka (okurka, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, HOŘČICE
(voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo: karoteny), cukr,
jedlá sůl, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný,
sorban draselný, pažitka, pepř mletý.

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, celeru,
arašídů, mléka, sezamu,
korýšů, ryb.

Červené zelí sterilované (zelí červené, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, výtažky koření),
majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, sůl), sterilované okurky
(okurky, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, cukr, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo: karoteny), jedlá sůl, regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy mléka, lepku, sóji,
celeru, arašídů, vajec,
sezamu, korýšů, ryb.

salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, voda, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, rajčatový protlak (rajčatový protlak, voda, modifikovaný
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E200, E210),
řepkový olej, feferonová pasta (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo: karoteny), česnek, cukr, sůl,
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, ocet
kvasný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy hořčice, lepku, sóji,
celeru, arašídů, vajec,
sezamu, korýšů, ryb.

sterilovaná zelenina (paprika, kapie, hrášek, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule,
SÝR eidam (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY, jedlá sůl, barviva: annato, karoteny),
řepkový olej, feferonová pasta 3% (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), jedlá sůl, regulátor kyselosti:
citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů,
arašídů, sóji, mléka, vajec,
celeru, hořčice, sezamu.

SLEĎ marinovaný 40% (marinovaný SLEĎ (Clupea harengus), voda, ocet kvasný, jedlá sůl),
řepkový olej, sterilovaná paprika (paprika, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), cibule,
feferonový krém (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervant: sorban draselný), sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný,
konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

NEAPOLSKÝ SALÁT

FEFERONOVÝ SALÁT

VEJCE VAŘENÉ 40 %, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná okurka, brambory vařené, cibule, HOŘČICE (voda,
HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo: karoteny), cukr, jedlá
sůl, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný,
benzoan sodný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy arašídů, celeru,
6
písmem nebo tučně hořčice, korýšů, sezamu.
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27, Praha
6
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27, Praha
6

Surimi 40% [voda, drcené RYBÍ maso, škrob (obsahuje LEPEK), VAJEČNÝ bílek, řepkový
olej, SOJOVÁ bílkovina, sůl, cukr, barviva: E171, E120, E 160c, stabilizátory: E452,
karagenan, sorbitol, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E627, E631; aroma], majonéza
(řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory:
karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), JOGURT BÍLÝ 21%, cukr, jedlá
sůl, ocet kvasný, regulátory kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný a
sorban draselný.

Výrobek může obsahovat
lepek, sóju, ryby, celer, Zelí bílé 60 %, majonéza [řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ žloutek
arašídy, korýše, hořčici, sušený, stabilizátory (karubin, guma guar, xanthan), ocet kvasný, cukr, jedlá sůl], JOGURT
BÍLÝ 10 %, sterilovaná mrkev, cukr, jedlá sůl, ocet kvasný, antioxidanty (kyselina
sezam.
citronová, kyselina askorbová, octan sodný).
Výrobek může obsahovat

stopy lepku, sóji, ryb,
jsou ve složení
zvýrazněny velkým celeru, arašídů, korýšů,
písmem nebo tučně hořčice, sezamu.

Zelí bílé 60%, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
JOGURT BÍLÝ - řecký 10%, sterilovaná mrkev, cukr, jedlá sůl, ocet kvasný, antioxidanty:
kyselina citronová, kyselina askorbová, octan sodný.

Výrobek může obsahovat stopy
jsou ve složení
lepku, sóji, ryb, celeru, arašídů, Rajčata 60 %, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené , ocet kvasný,
cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorbna draselný,
zvýrazněny velkým korýšů, mléka, sezamu,
písmem nebo tučně hořčice.
benzoan sodný), cibule, cukr, voda, ocet kvasný, jedlá sůl, pepř mletý.

1182

1184

MEXICO SALÁT

ZELNÝ SALÁT

1191

ZELNÝ SALÁT S KOPREM

1192

ZELNÝ SALÁT S KŘENEM

1193

SALÁT COLESLAW

1200

KOKTEJL Á LA KREVETOVÝ

1214

HUMMUS

1242

1251

PRAŽSKÝ CELEROVÝ SALÁT

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, vajec, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
mléka, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
hořčice, vajec, mléka,
sezamu.

Zelí bílé 72%, řepkový olej, sterilovaná mrkev (mrkev, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), voda,
cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, petržel, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová,
octan sodný. Obsah PP min. 76%

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy mléka, vajec, ryb,
korýšů, arašídů, sóji,
hořčice, celeru, sezamu,
lepku.

Zelí bílé min. 80 %, st. kopr 5 %, (voda, kopr, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), řepkový olej,
cibule, cukr, jedlá sůl, ocet kvasný, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová,
octan sodný. PP min. 80 %

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, mléka, vajec,
sóji, ryb, celeru, arašídů,
korýšů, hořčice, sezamu.

Zelí bílé 70%, voda, křen sterilovaný 5% (křen, řepkový olej, ocet kvasný, voda, cukr, sůl,
zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, guma guar, xanthan, konzervant: disiřičitan
sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová), řepkový olej, cibule, cukr, ocet kvasný,
jedlá sůl, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová, octan sodný. PP min 70%

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

ýrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
hořčice, sezamu.

Zelí bílé, JOGURT BÍLÝ SMETANOVÝ – řecký, st. mrkev, majonéza (řepkový olej, voda,
modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar,
xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, antioxidanty: kyselina
citronová, kyselina askorbová, octan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým stopy korýšů, arašídů,
6
písmem nebo tučně hořčice, celeru, sezamu.

Surimi 45% [voda, drcené RYBÍ MASO, (stabilizátory: E420, E452), škrob /obsahuje
LEPEK/, řepkový olej, SÓJOVÁ bílkovina, VAJEČNÝ bílek, cukr, jedlá sůl, aroma (obsahuje
KORÝŠE), modifikovaný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635 barviva: E120,
E160c], majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá
sůl),sterilovaný ananas (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová),
JOGURT bílý, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
benzoan sodný, sorban draselný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

cizrna vařená 50% (cizrna, voda), voda, olej řepkový, pasta tahini 6% (pasta ze sezamových
semínek), olivový olej, citronová šťáva, sůl, česnek, římský kmín, paprika sladká.

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, mléka,
hořčice, celeru, vajec,
korýšů, ryb, arašídů.

majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, sůl), CELER
sterilovaný 26 %, salám gothaj 20 % (vepřové maso, vepřové sádlo, voda, hovězí maso,
Výrobek může obsahovat stopy vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, aroma, maltodextrin, bambusová
lepku, sóji, hořčici, arašídů,
vláknina, vepřová bílkovina, dextróza, stabilizátor: E451, látka zvýrazňující chuť a vůni:
Lahůdky korýšů, ryb, sezamu.
E621, antioxidant: erythorban sodný, konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila),
Palma spol. s
JOGURT BÍLÝ, VEJCE vařené, cibule, cukr, worcestrová omáčka (voda, cukr, ocet kvasný,
r.o., Litovická jsou ve složení
jedlá sůl, rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla), ocet
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
kvasný, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E331, konzervanty: E202, E211, pepř mletý.
Zelí bílé, sterilovaná kapie (kapie, voda, ocet kvasný, cukr, sůl, zpevňující látka: chlorid
vápenatý), sterilované žampióny [žampion dvouvýtrusý (Agaricus bisporus) , voda, sůl,
konzervanty: E330, E200, E120)], ARAŠÍDY pražené (podzemnice olejná, řepkový a
palmový olej v různém poměru), řepkový olej, cibule, paprika čerstvá, SOJOVÁ

INDICKÝ SALÁT
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

1253

SOJOVÉ KOSTKY, sterilovaná zelenina (kapie, okurky, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), cibule,
kečup (rajčatový protlak, voda, cukr, ocet kvasný, modifikovaný kukuřičný škrob, sůl,
chilli, konzervant: kyselina benzoová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, koření,
stabilizátor: xanthan), rajčatový protlak (rajčatový protlak, voda, modifikovaný kukuřičný
škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: kyselina sorbová, kyselina
benzoová), řepkový olej, voda, cukr, jedlá sůl, česnek, feferonová pasta (feferony, jedlá
sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban
draselný), worcestrová omáčka (voda, ocet kvasný, jedlá sůl, švestkové pyré, cukr,
aroma, kávové náhražky, extrakt HOŘČICE, barvivo: karamel, koření, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, česnek, jablko, chilli, cibule, konzervant: E202, E211), regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.

OMÁČKA (voda, ocet kvasný, sůl, hydrolyzovaný SOJOVÝ protein, PŠENIČNÁ mouka
Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
mléka, vajec, hořčice,
sezamu, celeru.

(obsahuje LEPEK), cukr, aroma, barvivo: karamel, látky zvýraz. chuť a vůni: glutaman
sodný), feferonkový krém (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, reg.kyselosti:
kyselina citronová), cukr, sůl, voda, regulátory kyselosti: E331, konzervanty: E202, E211,
ocet kvasný, kari, pepř mletý.

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, arašídů, korýšů,
vajec, hořčice, sezamu,
mléka.

terilované žampióny 35% (žampióny zahradní (Agaricus hortensis ), voda, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: E330, E200, E210), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, voda, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové
kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant:
dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření,
zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: košenila), rajčatový
protlak (rajčatový protlak, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, konzervant: kyselina benzoová, kyselina sorbová), cibule, řepkový
olej, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sorban draselný, benzoan sodný.

ŽAMPIONOVÝ SALÁT
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

1259

JARNÍ SALÁT S KUKUŘICÍ

1260

MRKVOVÁ POCHOUTKA S
ANANASEM

1264

ZAHRADNICKÝ SALÁT

1266

KŘENOVÉ FAZOLE

1271

TATARSKÁ OMÁČKA

1272

MAJONÉZA

1284

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Sterilovaná zelenina (kukuřice 33%, hrášek, mrkev, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), zelí
Výrobek může obsahovat
bílé, sterilovaná kapie (kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan
stopy lepku, sóji, hořčice,
sodný, sorban draselný), řepkový olej, cukr, ocet kvasný, voda, jedlá sůl, regulátor
celeru, arašídů, korýšů, ryb, kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.
vajec, mléka, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
Mrkev 60 %, kompotovaný ananas s nálevem 21 % (ananas 60 %, voda, cukr), cukr, voda,
stopy: lepku, sóji,ryb, celeru,
arašídů, korýšů, hořčice, vajec ocet kvasný, regulátory kyselosti: kyselina askorbová. kyselina citronová, citronan sodný,
a mléka
octan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb, mléka,
arašídů, korýšů, hořčice,
sezamu.

Fazole vařené 47%, majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, vepřová bílkovina, jedlá sůl, bambusová vláknina,
koření, extrakty koření, dextróza, maltodextrin, stabilizátory: E450, E451, antioxidant:
E300, E301, E306, regulítro kyselosti: E330, konzervant: E250, E262, barvivo: E120),
Lahůdky Výrobek může obsahovat
cibule, křen sterilovaný 4% (křen, řepkový olej, ocet kvasný, voda, cukr, sůl,
Palma spol. s
stopy lepku, korýšů,
zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, guma guar, xanthan, konzervant: disiřičitan
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým arašídů, sóji, mléka, hořčice, sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová), voda, cukr, jedlá sůl, regulátory kyselosti:
6
písmem nebo tučně celeru, ryb, sezamu.
citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzan sodný, pepř mletý, petržel sušená.
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27, Praha
6
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27, Praha

Výrobek může obsahovat
jsou ve složení
stopy: lepek, ryby, korýše,
zvýrazněny velkým arašídy, sóju, celer, hořčici,
písmem nebo tučně sezamu.
Výrobek může obsahovat stopy
jsou ve složení
lepku, mléka, ryb, korýšů,
zvýrazněny velkým sezamu, arašídů, celeru, sóji,
písmem nebo tučně hořčice

1302

ZELNÝ SALÁT S JOGURTEM
PALMETA

1305

HERMELÍNOVÝ SALÁT
PALMETA

1352

VITA SALÁT

řepkový olej 85%, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené emulgované, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný a benzoan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
Zelí bílé 60%, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný,
arašídů, sóji, celeru, hořčice, cukr, sůl), JOGURT BÍLÝ 10%, st. mrkev (mrkev, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), cukr, sůl,
sezamu.
ocet kvasný, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová, octan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

PÁRKOVÝ SALÁT

majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, sůl), sterilované
okurky, cibule, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný,
konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný.

Salám lahůdkářský 35% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové
maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, voda, ocet
kvasný, cukr, sůl), majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, přírodní
barvivo: karoteny), cibule, kečup (rajčatový protlak, voda, cukr, ocet kvasný
modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, chilli, konzervant: kyselina benzoová, regulátor
Výrobek může obsahovat
kyselosti: kyselina citronová, koření, stabilizátor: xanthan), feferonová pasta (feferony,
stopy lepku, korýšů,
jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulator kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
arašídů, sóji, mléka, celeru, E211), jedlá sůl, cukr, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
ryb, sezamu.
benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý.
Tenké párky 50% (drůbeží maso strojně oddělené, voda, vepřové kůže, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, bambusová vláknina, vepřová bílkovina,
koření, extrakty koření, aroma, dextróza, stabilizátor: trifosforečnany, antioxidant:
kyselina askorbová, barvivo: košenila, konzervanty: dusitan sodný, octany sodné),
řepkový olej, voda, cibule, steril. paprika, steril. okurky, rajčatový protlak, VAJEČNÝ
Výrobek může obsahovat
ŽLOUTEK sušený, feferony, chilli, směs koření, modifikovaný bramborový a kukuřičný
stopy lepku, mléka, celeru, škrob, stabilizátory (karubin, guma guar, xanthan), ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
hořčice, korýšů, ryb,
regulátor kyselosti (kyselina citronová, citronan sodný), konzervanty (kyselina benzoová,
sezamu, arašídů, sóji.
sorban draselný, benzoan sodný).

RUMCAJS SALÁT

1290

Sterilovaná zelenina (mrkev, CELER, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), majonéza
(řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, cukr,
voda, jedlá sůl, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný, petržel.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, celeru, sóji,
hořčice, arašídů, korýšů,
ryb, sezamu.

majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
salám junior (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, pitná voda, bramborový
škrob, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, koření a jeho extrakty,
stabilizátory: E451, cukr, antioxidant: E316, barvivo:E120), vařená VEJCE, SÝR hermelín
9% (MLÉKO, jedlá sůl MLÉKÁRENSKÉ kultury, Penicillium candidum ), cibule, SÝR eidam
(MLÉKO, jedlá sůl MLÉKÁRENSKÉ kultury, , barviva: annato, karoteny), voda, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: E331, konzervanty: E202, E211, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, celeru,
arašídů, korýšů, sezamu,
vejce, hořčice, ryb, mléka

Zelí bílé sterilované (zelí bílé, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervant: DISIŘIČITAN DRASELNÝ, výtažek koření), st. zelenina (kukuřice, mrkev,
voda, glukózovo-fruktózový sirup, jedlá sůl, ocet kvasný), fazole červená (fazole, voda, cukr, jedlá
sůl), rostlinný olej řepkový, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný a
sorban draselný, jedlá sůl, pepř mletý. PP min 90%

1388

SALÁT MLSOUN

1393

CIZRNOVÝ SALÁT

1394

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY SE
ZELÍM

1395

POCHOUTKOVÝ SALÁT SE
ŠUNKOU PREMIUM

1399

SVÁTEČNÍ POCHOUTKOVÝ
SALÁT ( SE ZAUZENÝM
SLOVENSKÝM SALÁMEM)

1405

WURST SALÁT

1406

TZATZIKY S ŘECKÝM
JOGURTEM

1407

ZELNÝ SALÁT S FAZOLÍ

1408

ZELNÝ SALÁT S KUKUŘICÍ

Sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), salám lahůdkářský
27% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo,
bramborový škrob, vepřová bílkovina, jedlá sůl, bambusová vláknina, koření, extrakty
Výrobek může obsahovat
koření, dextroza, maltodextrin, stabilizátor: E450, E451, antioxidant: E300, E301, E306,
stopy lepku, korýšů, ryb,
regulátor kyselosti. E330, barvivo: E120, konzervant: E250, E262), majonéza (řepkový
arašídů, sóji, mléka, celeru, olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory:
Lahůdky sezamu.
karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), , cibule, HOŘČICE (voda,
Palma spol. s
HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření, barvivo: karoteny), cukr, ocet
r.o., Litovická jsou ve složení
kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný a
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
sorban draselný, pepř mletý.
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, vajec, mléka,
arašídů, korýšů, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, ryb,
celeru, vajec, mléka,
arašídů, korýšů, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Cizrna vařená 45 % (cizrna, voda), sterilovaná zelenina (kukuřice, mrkev, okurka, paprika,
zpevňující látka: chlorid vápenatý, konzervant: sorban draselný, benzoan sodný), řepkový
olej, cibule, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, pažitka. Obsah PP min. 80 %.

Zelí bílé sterilované 50%, červená řepa sterilovaná 38%, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá
sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: DISIŘIČITAN DRASELNÝ, koření,
citronová šťáva, řepkový olej. Obsah PP min. 88%
šunka standard 37 % (vepřová kýta, voda, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant:
dusitan sodný, zahušťovadla: E407, E415, stabilizátory: E450, E451, cukr, vepřová
bílkovina, antioxidant: E316, aroma, barvivo: E120), majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ žloutky sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná okurka, sterilovaný
hrášek, cukr, marinovaná cibule (cibule, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
Výrobek může obsahovat
HOŘCICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření), ocet kvasný,
sóju, mléko, celer, arašídy, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan
korýše, ryby, lepek.
sodný, pepř mletý.
salám slovenský zauzený 34% (vepřové maso, voda, vepřové kůže, hovězí maso,
bramborový škrob, jedlá sůl, vláknina, vepřová bílkovina, koření a jeho extrakty,
dextróza, stabilizátor: dusitan sodný, E450, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, barvivo: košenila, riboflavin, konzervant: E262), majonéza
(řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
maltodextrin, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
sterilovaná okurka, voda, sterilovaný hrášek, voda, cibule, cukr, HOŘČICE (voda,
Výrobek může obsahovat
HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, cukr, sůl, koření, barvivo: karoteny), ocet kvasný, jedlá
stopy lepku, korýšů, ryb,
sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný,
arašídů, sóji, mléka, celeru pepř mletý.
špekáčky 50% (hovězí maso, vepřové maso, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže,
bramborový škrob, vepřová bílkovina, jedlá sůl, koření a jeho extrakty, česnek, dextróza,
Výrobek může obsahovat
stabilizátory: E450, E451, konzervant: dusitan sodný, octany sodné, barvivo: paprikový
stopy lepku, celeru, sóji,
extrakt), zálivka (ocet kvasný, olej řepkový, voda, cukr, jedlá želatina, pažitka, sůl, pepř
mléka, arašídů, korýšů, ryb, mletý), cibule, sterilované okurky, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
celeru, hořčice, sezamu
sorban draselný, benzoan sodný. PP min 75%.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
Výrobek může obsahovat stopy
448/27, Praha zvýrazněny velkým lepku, hořčice, arašídů, korýšů,
6
písmem nebo tučně ryb, sezamu, celeru, vajec, sóji

Jogurt bílý smetanový – řeckého typu 40 % (MLÉKO, SMETANA, jogurtová kultura),
TVAROH, okurka salátová čerstvá 20 %, česnek, sterilovaný kopr (voda, kopr, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat stopy
lepku, sóji, ryb, celeru, arašídů,
korýšů, hořčice, vajec, mléka,
sezamu.

Zelí bílé 52%, sterilovaná zelenina (kukuřice, mrkev, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), fazole
červená sterilovaná 12% (fazole, voda, jedlá sůl, zpevňující látka: E509), řepkový olej, cukr,
voda, ocet kvasný, jedlá sůl, petržel, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová,
octan sodný. Obsah PP min. 76%

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat stopy
lepku, sóji, ryb, celeru, arašídů, Zelí bílé 52%, sterilovaná zelenina (kukuřice 38%, kapie, mrkev, voda, ocet kvasný, cukr,
korýšů, hořčice, vajec, mléka, sůl), fazole řepkový olej, cukr, voda, ocet kvasný, jedlá sůl, petržel, antioxidanty: kyselina
sezamu.
citronová, kyselina askorbová, octan sodný. Obsah PP min. 76 %.

Těstoviny vařené 54 % (PŠENIČNÁ MOUKA), JOGURT bílý smetanový – řecký, majonéza
1409

1410

1411

TĚSTOVINOVÝ SALÁT SE
SUŠENÝMI RAJČATY

(řepkový olej, voda, modifikované brambrové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
Lahůdky stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty:
Palma spol. s
benzoan sodný, sorban draselný), cibule, sušená rajčata 5 % (sušená rajčata, řepkový
r.o., Litovická jsou ve složení
olej, koření, jedlá sůl, paprikové aroma, česnek), olivy (stabilizátor: E579), pažitka,
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně Výrobek může obsahovat sóju,citronová
ryby, celer,
šťáva,
arašídy,
jedlá korýše,
sůl.
hořčici, vejce, sezam.

Lahůdky ITALSKÝ TĚSTOVINOVÝ SALÁT Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
SE SUŠENÝMI RAJČATY
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, ryb, celeru,
arašídů, korýšů, hořčice,
vajec, mléka, sezamu.

Těstoviny vařené semolinové78% (PŠENIČNÁ MOUKA), řepkový olej, olivy 6%
(stabilizátor: E579), sušená rajčata 5% (sušená rajčata, řepkový olej, koření, jedlá sůl,
paprikové aroma, česnek), petržel, česnek, sůl.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým
6
písmem nebo tučně

Výrobek může obsahovat
lepek, sóju, ryby, celer,
arašídy, korýše, hořčici,
vejce, sezam.

Cizrna vařená 60 % (cizrna, voda), paprika, cibule, řepkový olej, sušená rajčata 5 %
(sušená rajčata, řepkový olej, koření, jedlá sůl, paprikové aroma, česnek), akawi sýr
(MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl), česnek, pažitka, citronová šťáva, sůl, regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný. PP min. 86%.

CIZRNOVÝ SALÁT SE
SUŠENÝMI RAJČATY A
OLIVAMI

1412

1413

1414

1418

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
Výrobek může obsahovat
448/27, Praha zvýrazněny velkým lepek, korýše, arašídy, sóju,
6
písmem nebo tučně mléko, celer, ryby, sezam.

Složení: Salám junior 35 % (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, voda,
bramborový škrob, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, koření a jeho
extrakty, stabilizátory: E451, cukr, antioxidant: E316, barvivo: košenila), sterilovaná
zelenina (okurky, papriky, voda, ocet kvasný, cukr, sůl), majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ žloutky sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
SEMENO, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, koření), marinovaná cibule (cibule, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), kečup (rajčatový protlak, voda, cukr, ocet kvasný,
modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, chilli, konzervant: kyselina benzoová, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, koření, stabilizátor: xanthan), feferonová pasta (feferony,
jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
benzoan sodný), jedlá sůl, cukr, ocet kvasný, regulátor kyselosti: citronan sodný,
konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
Výrobek může obsahovat
448/27, Praha zvýrazněny velkým lepek, korýše, ryby, arašídy,
6
písmem nebo tučně sóju, mléko.

majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ žloutky sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), salám
junior 25 % (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, voda, bramborový škrob,
hovězí maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, koření a jeho extrakty, stabilizátory:
E451, cukr, antioxidant: E316, barvivo: košenila), brambory vařené , sterilovaná zelenina
(okurka, mrkev, hrášek, CELER), cukr, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný,
cukr, sůl, koření), ocet kvasný, sůl, worcestrová omáčka (bíle víno, barvivo karamel,
rajčatový protlak, švestková povidla, aroma, sušená zelenina, koření a jeho výtažky),
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř
mletý.

RUMCAJS SALÁT PREMIUM

VLAŠSKÝ SALÁT PREMIUM

CAMPING SALÁT PREMIUM

junior salám 36% (vepřové maso, vepřové kůže, vepřové sádlo, voda, bramborový škrob,
hovězí maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, koření a jeho extrakty, stabilizátory:
E451, cukr, antioxidant: E316, barvivo: košenila), majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ
žloutky sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), marinovaná cibule (cibule, voda, regulátor
Lahůdky kyselosti: kyselina citronová), HOŘČIČNÉ SEMENO, feferonový krém (feferony, jedlá sůl,
Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27, Praha zvýrazněny velkým lepek, sóju, mléko, arašídy, draselný), regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan
6
písmem nebo tučně korýše, ryby, celer.
sodný, pepř mletý.

Lahůdky FARMÁŘSKÝ SALÁT S MRKVÍ A Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
Výrobek může obsahovat stopy
JABLKEM
448/27, Praha zvýrazněny velkým lepku, korýšů, ryb, arašídů, sóji,
6
písmem nebo tučně sezamu, hořčice.

Sterilovaná mrkev 38%, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby,
VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr,
jedlá sůl), sterilovaný CELER, JOGURT BÍLÝ smetanový, sterilovaná jablka 5%, cukr, jedlá
sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný,
sorban draselný, pepř mletý.

interní
číslo

1113

Název

1140

1174

PIKANTNÍ POMAZÁNKA SE
SÝREM

1188

1254

1265

1289

1292

obsahuje
alergeny

může obsahovat-alergeny

Složení

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

majonéza (řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený,
stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl) sterilovaná
zelenila (CELER, mrkev, voda, ocet kvasný, jedlá sůl), salám lahůdkářský (drůbeží maso
strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob,
jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri
fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo:
košenila), cukr, drcená aljašská TRESKA 1% [filé z aljašské tresky (Theragra
Výrobek může obsahovat
chalcogramma ), voda, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,regulátor kyselosti: kyselina
stopy hořčice, lepku,
citronová, citronan sodný, cukr, sůl, řepkový olej, barviva: E110, E124- mohou nepříznivě
korýšů, arašídů, sóji, mléka, ovlivňovat činnost a pozornost dětí )], ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sezamu.
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy celeru, sóji, hořčice,
arašídů, korýšů, ryb, lepku,
vajec.

TVAROH MĚKKŹ 55%, MÁSLO 17%, sterilovaná kapie, cibule, MLÉKO sušené, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draseln, benzoan sodný, paprika
mletá, vláknina.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy celeru, sóji, hořčice,
arašídů, korýšů, ryb, lepku.

majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
voda, SÝR gouda 15% (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ KULTURY), SÝR eidam 15% (MLÉKO,
MLÉČNÉ KULTURY, barvivo: annato),česnek, feferonová pasta (feferony, jedlá sůl,
zahušťovadlo: xanthan, regulator kyselosti: kyselina citrónová), regulátor kyselosti:
citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný.
majonéza (řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), surimi 32%
(voda, drcené RYBÍ MASO, stabilizátory: sorbitol, cukr, polyfosforečnany, škrob
/obsahuje LEPEK/, VAJEČNÝ bílek, řepkový olej, SÓJOVÁ bílkovina, cukr, jedlá sůl,
barviva: košenila, paprikový extrakt, E171, stabilizátor: karagenan, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, E627, E631, aroma), sterilovaný CELER, cukr, drcená aljašská TRESKA [filé z
aljašské (filé z aljašské tresky (Theragra chalcogramma ), voda, látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621,regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronan sodný, cukr, sůl, řepkový olej,
barviva: E110, E124- mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí )], ocet kvasný,
jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan
sodný.

GRÓNSKÁ POMAZÁNKA

BUDAPEŠŤSKÝ KRÉM
PALMETA

1187

Výrobce

POMAZÁNKA ÁLA HUMR
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, arašídů,
hořčice, sezamu, mléka,
sezamu.

Lahůdky TVAROHOVÁ POMAZÁNKA Palma spol. s
r.o., Litovická
S ČESNEKEM
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, hořčice,
celeru, arašídů, korýšů, ryb,
vajec, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), salám
lahůdkářský 22% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), tavená pomazánka 12% [voda, přírodní SÝR,
částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, shea, řepkový, kokosový, SOJOVÝ, slunečnicový,
Výrobek může obsahovat
palmojádrový v různých poměrech), bramborový škrob, tavící soli: E450, E452, E339],
stopy lepku, korýšů, ryb,
SÝR eidam 10% (MLÉKO, MLÉČNÉ kultury, jedlá sůl, barviva: annato, karoteny), voda,
arašídů, hořčice, celeru,
česnek 4%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný,
sezamu.
benzoan sodný, pepř mletý.
TVAROH 60%, rostlinný tuk [neztužené rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový v různém
poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory: E471, E322, konzervant:
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten)],
Výrobek může obsahovat
majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
stopy: lepku, sóji, hořčice, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, pažitka
celeru, arašídů, korýšů, ryb, 2%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan
sezamu.
sodný.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

TVAROH 48%, rostlinný tuk (neztužené rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový v různém
poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory: E471, E322, konzervant:
Výrobek může obsahovat
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten),
stopy lepku, sóji, hořčice,
cibule, feferonová pasta 5% (feferony, sůl, zahušťovadlo: xanthan, regulator kyselosti:
celeru, arašídů, korýšů, ryb, kyselina citronová, konzervant: sorban draselný), paprika mletá, jedlá sůl, regulátor
vajec, sezamu.
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, kmín, vláknina.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
SÝR eidam 25 % (pasterované MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, mikrobiální syřidlo,
barvivo: annato), voda, česnek 5 %, tavená pomazánka [voda, přírodní SÝR, částečně
ztužený rostlinný tuk (palmový, shea, řepkový, kokosový, SOJOVÝ, slunečnicový,
palmojádrový v různých poměrech), bramborový škrob, tavící soli: E450, E452, E339],
pažitka 2 %, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan
sodný. Výrobek může obsahovat stopy lepku, korýšů, ryb, arašídů, hořčici, celeru,

TVAROH 66%, rostlinný tuk [neztužené rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový v různém

ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA
SE SÝREM A SALÁMEM

PAŽITKOVÁ POMAZÁNKA

PALIVEC POMAZÁNKA

ČESNEK. POM. SE SÝREM A
PAŽITKOU PALMETA

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
arašídů, hořčici, celeru,

poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory: E471, E322, konzervant:
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten],
cibule, česnek 3%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný,
benzoan sodný, vláknina

1293

ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA SE
SÝREM PALMETA

1296

TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA
PALMETA

1358

PIKANTNÍ POMAZÁNKA S
GOUDOU PALMETA

1367

TŘENÁ NIVA PALMETA

1369

STUDENTSKÁ POMAZÁNKA

1401

VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA SE
SÝREM GOUDA

1404

VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA S
PAŽITKOU

1421

TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S
MRKVÍ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
arašídů, hořčici, celeru.

Majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
SÝR eidam 23% (pasterované MLÉKO, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, barvivo:
annato), tavená pomazánka 22% [voda, SÝRY, směs rostl. olejů v různém poměru
(palmový, řepkový, kokosový, SOJOVÝ, slunečnicový), TVAROH, sušená SYROVÁTKA,
tavící soli: E450,E452, E339, stabilizátor E415,E407, sůl, reg. kysel.: E330], česnek 5%,
voda, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

TUŇÁK ve slunečnicovém oleji 30% [sekané maso z TUŇÁKA (Katsuwonus pelamis),
slunečnicový olej, jedlá sůl], majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené,
Výrobek může obsahovat
ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná paprika, JOGURT BÍLÝ smetanový (MLÉKO,
stopy lepku, korýšů, celeru, SMETANA, sušené MLÉKO, jogurtová kultura s bifidobakteriemi), cibule, VEJCE vařené,
hořčice, arašídů, sezamu,
ocet kvasný, vláknina, regulátory kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
sóji.
draselný, benzoan sodný, pažitka, jedlá sůl, pepř mletý.
Majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY SUŠENÉ, ocet kvasný, cukr, sůl), SÝR
gouda 23% (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ KULTURY), tavený SÝR 22% (SÝRY, MÁSLO,
Výrobek muže obsahovat
suš.odstředěné MLÉKO, TVAROH, tavicí sole: E452,E450, voda), feferonový krém 4%
stopy hořčice, lepku, sóji,
(feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo: xanthan, kyselina citrónová, konzervant: sorban
sezamu, korýšů, ryb,
draselný), česnek, sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný
arašídů, celeru.
a benzoan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek muže obsahovat
stopy lepku, sóji, sezamu,
korýšů, ryb, arašídů, hořčici,
celeru.

SÝR niva 30% (MLÉKO, jedlá sůl, mlékárenské kultury, Penicillium roqueforti ), tavený SÝR
(SÝRY, MÁSLO, suš.odstředěné MLÉKO, TVAROH, tavicí sole: E452,E450, voda), majonéza
(řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), TVAROH
MĚKKÝ.
majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), salám
lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, kůžová emulze, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), TVAROH, cibule, pažitka, jedlá sůl, regulator
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, hořčice, celeru,
arašídů, korýšů, ryb,
sezamu, lepku.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

vejce 30 %, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
Výrobek může obsahovat
SÝR GOUDA 20% (MLÉKO, MLÉČNÉ kultury, jedlá sůl,), sterilované okurky, cibule,
stopy lepku, sóji, arašídů,
HOŘČIČNÉ SEMENO (koření, barvivo: kurkuma), pažitka, jedlá sůl, regulátor kyselosti:
korýšů, ryb, sezamu, celeru. citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

VEJCE vařená 41 %, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované brambrové škroby,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr,
Výrobek může obsahovat
jedlá sůl), cibule, pažitka 3,7%, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, HOŘČIČNÉ semeno (koření,
lepek, sóju, mléko, arašídy, barvivo: kurkuma), regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný,
korýše, ryby, sezam, celer. benzoan sodný.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
arašídů, sóji, sezamu,
hořčice, celeru.

TVAROH 40%, mrkev 30%, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sůl, pažitka, citronový koncentrát, kyseliny: kyselina askorbová,
kyselina citronová, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný,
sorban draselný, pepř mletý.

interní
číslo

3061

Název

Výrobce

3064

VÍCEZRNNÝ CHLEBÍČEK
S PRŠUTEM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3080

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, sezamu, hořčice,
vajec.

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, sezamu, hořčice,
vajec.

pečivo vícezrnné 23 % [PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, vícezrnná směs ( SOJOVÝ šrot,
ŽITNÁ sladová mouka, lněné semínko, suchý CHLEBOVÝ KVAS), droždí, rostlinný tuk
(palmový olej, řepkový olej, emulgátory : E 471, konzervanty: kyselina sorbová, mléčná,
citronová, antioxidanty : E 310, E 311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma),
cukr, SLADOVÁ moučka, sůl, posyp: PŠENIČNÁ krupice], pomazánka s křenem [ZAKYSANÁ
SMETANA, rostlinný olej (palmový, kokosový v různém poměru), sušené MLÉKO,
sterilovaný křen (konzervant: disiřišitan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
bramborový škrob, jedlá sůl, sušená SYROVÁTKA], mortadela s olivami 17 % (vepřové
maso, vepřové sádlo, voda, olivy 15 %, bramborový škrob, stabilizátor: guma guar,
karagenan, karubin, E450, jedlá sůl, aroma, koření, barvivo: košenila, dextróza, cukr,
antioxidant: E316, česnek, konzervant: dusitan sodný), SÝR hermelín (MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, mikrobiální syřidlo, Penicillium candidum) , rajče, salát
lollo, tavený SÝR [přírodní sýr (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ kultury, barvivo: karoteny),
voda, MÁSLO, sušené MLÉKO, tavicí soli: E452, E339].

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, hořčice, sezamu,
vajec .

pečivo vícezrnné 26 % [PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, vícezrnná směs ( SOJOVÝ šrot,
ŽITNÁ sladová mouka, lněné semínko, suchý CHLEBOVÝ KVAS), droždí, rostlinný tuk
(palmový olej, řepkový olej, emulgátory : E 471, konzervanty: kyselina sorbová, mléčná,
citronová, antioxidanty : E 310, E 311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma),
cukr, SLADOVÁ moučka, sůl, posyp: PŠENIČNÁ krupice], pomazánka [ZAKYSANÁ
SMETANA, rostlinný olej (palmový, kokosový v různém poměru), sušené MLÉKO,
bramborový škrob, jedlá sůl, sušená SYROVÁTKA], sušená pečeně pršut 21 % (vepřové
maso, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), rajče, salát lollo, tavený SÝR [přírodní sýr
(MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ kultury, barvivo: karoteny), voda, MÁSLO, sušené MLÉKO,
tavicí soli: E452, E339].

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, hořčice, sezamu,
vajec .

: pečivo vícezrnné 23 % [PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, vícezrnná směs ( SOJOVÝ šrot,
ŽITNÁ sladová mouka, lněné semínko, suchý CHLEBOVÝ KVAS), droždí, rostlinný tuk
(palmový olej, řepkový olej, emulgátory : E 471, konzervanty: kyselina sorbová, mléčná,
citronová, antioxidanty : E 310, E 311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma),
cukr, SLADOVÁ moučka, sůl, posyp: PŠENIČNÁ krupice], pomazánka s křenem [ZAKYSANÁ
SMETANA, rostlinný olej (palmový, kokosový v různém poměru), sušené MLÉKO,
sterilovaný křen (konzervant: disiřišitan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
bramborový škrob, jedlá sůl, sušená SYROVÁTKA], krůtí šunka 18 % ( krutí maso prsní,
voda, bramborový škrob, želírující látka: karagenan, xanthan, stabilizátor:
dofisforečnany, antioxidant: E301, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), SÝR hermelín
(MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, mikrobiální syřidlo, Penicillium candidum) ,
rajče, salát lollo, tavený SÝR [přírodní sýr (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ kultury, barvivo:
karoteny), voda, MÁSLO, sušené MLÉKO, tavicí soli: E452, E339].

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, hořčice, sezamu.

pečivo vícezrnné 30 % [PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, vícezrnná směs ( SOJOVÝ šrot,
ŽITNÁ sladová mouka, lněné semínko, suchý CHLEBOVÝ KVAS), droždí, rostlinný tuk
(palmový olej, řepkový olej, emulgátory : E 471, konzervanty: kyselina sorbová, mléčná,
citronová, antioxidanty : E 310, E 311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma),
cukr, SLADOVÁ moučka, sůl, posyp: PŠENIČNÁ krupice], MÁSLO, majonéza (řepkový olej,
voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: soban draselný, benzoan sodný), caviArt - á la kaviár 12 % (extrakt
z mořských řas, voda, sůl, aroma, regulátor kyselosti: E330, stabilizátor: E415,
konzervanty: E202, E211, barvivo: E153. E120, E 100), salát lollo, citron.

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, arašídů,
ryb, sezamu.

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], šunka st. 17 %
(vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza, cukr, aroma,
stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417, antioxidant: E316, konzervant: dusitan
sodný, barvivo: košenila), sterilovaná okurka, sterilovaná kapie, VEJCE vařené, majonéza
(řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), petržel.

VÍCEZRNNÝ CHLEBÍČEK
S KRŮTÍ ŠUNKOU

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3065

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

VÍCEZRNNÝ CHLEBÍČEK s à la
KAVIÁREM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Složení
pečivo vícezrnné 27 % [PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, vícezrnná směs ( SOJOVÝ šrot,
ŽITNÁ sladová mouka, lněné semínko, suchý CHLEBOVÝ KVAS), droždí, rostlinný tuk
(palmový olej, řepkový olej, emulgátory : E 471, konzervanty: kyselina sorbová, mléčná,
citronová, antioxidanty : E 310, E 311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma),
cukr, SLADOVÁ moučka, sůl, posyp: PŠENIČNÁ krupice], pomazánka s křenem [ZAKYSANÁ
SMETANA, rostlinný olej (palmový, kokosový v různém poměru), sušené MLÉKO,
sterilovaný křen (konzervant: disiřišitan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
bramborový škrob, jedlá sůl, sušená SYROVÁTKA], gurmán v sýru 16 % [vepřové maso,
slanina, sýrová vrstva (drcená SÝROVÁ zrna 5 % - mléko, jedlá sůl, startovací kultury,
syřidlo, barvivo: annato, konzervant: dusitan sodný, želatina), kozervant: sorban
draselný, jedlá sůl, koření, glikózový sirup, dextróza, antioxidant: E301, barvivo.
košenila, kouř], rajče, salát lollo, tavený SÝR [přírodní sýr (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉČNÉ
kultury, barvivo: karoteny), voda, MÁSLO, sušené MLÉKO, tavicí soli: E452, E339].

VÍCEZRNNÝ CHLEBÍČEK
S MORTADELLOU (s olivami)

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3063

může obsahovat-alergeny

VÍCEZRNNÝ CHLEBÍČEK
GURMÁN V SÝRU

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3062

obsahuje
alergeny

3081

CHLEBÍČEK S VEJCEM A
ŠUNKOU

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, arašídů,
ryb, sezamu.

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], VEJCE vaření 18%,
šunka st. 13% (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza,
cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417, antioxidant: E316,
konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), sterilovaná okurka, sterilovaná kapie,
VEJCE vařené, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný,
cukr, sůl), petržel.
Pažitková pomazánka [TVAROH, rostlinný tuk [neztužené rostlinné oleje (řepkový,

3082

CHLEBÍČEK SYPANÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3110

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], veka [PŠENIČNÁ
Výrobek může obsahovat stopy MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém poměru),
sóji, arašídů, korýšů, sezamu, emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina sorbová,
ryb.
antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl],
šunkový salám 18% (vepřové maso 55%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, zahušťovadlo: E407, stabilizátor: E452, koření, vepřová
bílkovina, cukr, kvasničný extrakt, antioxidant: E301, aroma, barvivo: E120), st. zelenina
(okurka, kapie, hrášek), majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
kvasný, cukr, sůl), petržel.

CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ SPECIÁL na vlašském salátu

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3090

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], vlašský salát [brambory vařené, salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené,
vepřové kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření,
zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: košenila), majonéza
(řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory:
karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zelenina (okurka,
hrášek, mrkev, CELER), cibule, cukr, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý],
šunka st. 18% (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza,
Výrobek může obsahovat stopy cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417, antioxidant: E316,
sóji, arašídů, korýšů, sezamu, konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), st. okurka, st. kapie, VEJCE vařené,
ryb.
majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), petržel.

CHLEBÍČEK SYPANÝ SÝREM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3083

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

slunečnicový v různém poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory:
E471, E322, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
barvivo: beta karoten)], majonéza (řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
cibule, pažitka 2 %, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný)],veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený
(palmový a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná,
kyselina citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato,
Výrobek může obsahovat stopy kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], SÝR eidam 20 % (pasterované MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, barvivo: anatto), rajče, majonéza (řepkový olej, voda,
sóji, celeru, hořčice, arašídů,
korýšů, sezamu, ryb.
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), okurka, petržel.

CHLEBÍČEK HERMELÍNOVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, hořčice, ryb,
celeru, korýšů, sezamu,
arašídů.

hermelínový salát 47 % [majonéza (řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), vařená VEJCE, SÝR hermelín 9 % (MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, Penicillium candidum ), SÝR eidam (MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, barviva: annato, karoteny), cibule, voda, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: E331, konzervanty: E202, E211, pepř mletý], veka [PŠENIČNÁ
MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém poměru),
emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina sorbová,
antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], SÝR
hermelín 14% (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, Penicillium candidum ),VEJCE
vařené, st. kapie, oliva černá, petržel, dekorační paprika.

pažitková pomazánka [TVAROH 60%, rostlinný tuk [neztužené rostlinné oleje (řepkový,

3120

3140

CHLEBÍČEK S à la
ROASTBEEFEM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3169

3170

Výrobek může obsahovat
stopy hořčice, korýšů,
sezamu, arašídů.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), veka
[PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
Výrobek může obsahovat stopy cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sóji, arašídů, korýšů, sezamu, sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], VEJCE vařené 16,8 %,
ryb.
sterilovaná kapie, petržel.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, celeru, hořčice,
arašídů, korýšů, sezamu.

SARDELOVÁ pomazánka 42 % (SARDEL obecná (Engraulis encrasicholus), jedlá sůl,
MÁSLO), veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej
v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová,
kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ
aroma), droždí, sůl], VEJCE vařené, cibule, st. kapie (kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá
sůl, konzervant: benzoan sodný, sorban draselný), petržel. Obsah soli max. 5 %.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

šunka st. 35 % (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob,
dextróza, cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417, antioxidant: E316,
konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný
tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny:
kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva:
annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], MÁSLO, rajče, VEJCE vařené,
Výrobek může obsahovat stopy sterilovaná okurka (okurka, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan
sóji, arašídů, korýšů, hořčice, sodný, sorban draselný), , majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
celer, sezamu, ryb.
kvasný, cukr, sůl), petržel.

CHLEBÍČEK VAJÍČKOVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3160

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

pomazánka á la humr se surimi krevetkou 50 % [ majonéza (řepkový olej, voda,
modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar,
xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), surimi 32% (voda, drcené RYBÍ MASO,
stabilizátory: sorbitol, cukr, polyfosforečnany, škrob /obsahuje LEPEK/, VAJEČNÝ bílek,
řepkový olej, SÓJOVÁ bílkovina, cukr, jedlá sůl, barviva: košenila, paprikový extrakt,
E171, stabilizátor: karagenan, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E627, E631, aroma),
sterilovaný CELER, cukr, drcená treska [filé z treskovitých RYB (voda, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronan sodný, cukr, sůl,
barviva: E110, E124 – mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí ), řepkový
olej], ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný), veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový
a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina
citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin,
MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], citron, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY
sušené, ocet kvasný, cukr, sůl),), st. kapie, petržel.

CHLEBÍČEK à la HUMROVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3150

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
Výrobek může obsahovat
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
stopy sóji, celeru, hořčice,
sůl], pikantní hovězí maso 20% (hovězí kýta, voda, koření, jedlá sůl, konzervant: E250,
arašídů, korýšů, sezamu,
glukózový sirup, zahušťovadlo: E407a, stabilizátor: E451, regulátor kyselosti: E516,
ryb.
antioxidant: E316), cibule, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
kvasný, cukr, sůl, reg. kys.: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban
draselný), st. kapie, petržel.

CHLEBÍČEK S DEBRECÍNKOU A
KŘENEM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3130

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

slunečnicový v různém poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory:
E471, E322, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
barvivo: beta karoten)], majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr,
jedlá sůl), cibule, pažitka 2%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sorban draselný, benzoan sodný], veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený
(palmový a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná,
kyselina citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato,
kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], debrecínka 18 % (vepřové maso, voda,
bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, cukr, aroma, glukózový sirup, maltodextrin,
stabilizátory: E451, zahušťovadla: E417, E407a, antioxidant: E316, barvivo: E120, E160b,
regulátor kyselosti: E525, konzervant E250), majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla:
E1442, E1450, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan,
ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), cibule, pažitka 2%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný], VEJCE vařené, st. okurka, st. kapie,
Výrobek může obsahovat stopy sterilovaný křen (křen, řepkový olej, ocet kvasný, voda, cukr, sůl, zahušťovadlo:
modifikovaný kukuřičný škrob, guma guar, xanthan, konzervant: disiřičitan sodný,
sóji, celeru, arašídů, korýšů,
sezamu, hořčice, ryb.
regulátor kyselosti: kyselina citronová), petržel.

CHLEBÍČEK SARDELOVÝ

CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ EXTRA
na másle (2 plátky šunky)

CHLEBÍČEK ČABAJKOVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, celeru, hořčice,
arašídů, korýšů, sezamu,
ryb.

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], čabajkový salám 20 % (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, koření,
dextroza, cukr, hemoglobin, aroma, startovací kultury, látka zvýraz. chuť a vůni: E621,
antioxidant: E316, konzervant: E250), sterilovaná zelenina (okurka, kapie, voda, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný), VEJCE vařené,
MÁSLO, petržel.

3171

3173

3174

CHLEBÍČEK UHERSKÝ

CHLEBÍČEK S POLIČANEM

CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ na másle

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, celeru, hořčice,
arašídů, korýšů, sezamu,
ryb.

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], uherský salám 20 % (vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, koření, dextróza, suš.
zelenina (červená řepa, česnek), aroma, antioxidant: E316, barvivo E 120), sterilovaná
zelenina (okurka, kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan sodný,
sorban draselný), VEJCE vařené, MÁSLO, petržel.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, celeru, hořčice,
arašídů, korýšů, sezamu,
ryb.

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], poličan salám 20 % (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl,
konzervant: E250, dextróza, směs přírodního koření, maltodextrin, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621, extrakty koření, antioxidant: E300, E301, barvivo E120, E162, směs
mikrokoků a bakterií mléčného kvašení.), sterilovaná zelenina (okurka, kapie, voda, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný), VEJCE vařené,
MÁSLO, petržel.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], MÁSLO, šunka st. 23 % (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový
škrob, dextróza, cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417,
antioxidant: E316, konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), st. zelenina (okurka,
Výrobek může obsahovat stopy kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný),
sóji, arašídů, korýšů, hořčice, VEJCE vařené, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný,
celer, sezamu, ryb.
cukr, sůl), petržel.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

pažitková pomazánka [TVAROH 60%, rostlinný tuk [neztužené rostlinné oleje (řepkový,

3175

CHLEBÍČK SE SÝREM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3176

3180

sóji, celeru, hořčice, arašídů,
korýšů, sezamu, ryb.

MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, barvivo: annato), VEJCE vařené, majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl) st. kapie, paprika mletá, petržel.

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, arašídů, korýšů,
sezamu, ryb.

Bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], veka [PŠENIČNÁ
MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém poměru),
emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina sorbová,
antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl],
debrecínka 17 % (vepřové maso, voda, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, cukr,
aroma, glukózový sirup, maltodextrin, stabilizátory: E451, zahušťovadla: E417, E407a,
antioxidant: E316, barvivo: E120, E160b, regulátor kyselosti: E525, konzervant E250), st.
zelenina (okurka, kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), VEJCE vařené, majonéza
(řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), petržel.

CHLEBÍČK S DEBRECÍNKOU

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3177

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

slunečnicový v různém poměru), voda, neztužený palmový tuk, jedlá sůl, emulgátory:
E471, E322, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
barvivo: beta karoten)], majonéza (řepkový olej, voda, zahušťovadla: E1442, E1450,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr,
jedlá sůl), cibule, pažitka 2%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty:
sorban draselný, benzoan sodný], veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený
(palmový a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná,
kyselina citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato,
Výrobek může obsahovat stopy kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], SÝR eidam 20% (pasterované MLÉKO,

CHLEBÍČEK S TURISTICKÝM
SALÁMEM A SÝREM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], SÝR eidam 21% (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, , barvivo: annato), turistický salám
15% (vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, voda, jedlá sůl, dextrin, pepř černý,
kvasnicový extrakt, koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451, antioxidant E301, látka
Výrobek může obsahovat stopy zvýraz chuť a vůni: E621, konzervant: E250, barvivo: E120) , VEJCE vařené, st. zelenina
sóji, celeru, hořčice, arašídů,
korýšů, sezamu, ryb.

(okurka, kapie, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný),
MÁSLO, petržel.

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, arašídů,
ryb, sezamu.

bramborový salát [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev, CELER, hrášek),
cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř mletý], veka [PŠENIČNÁ
MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém poměru),
emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina sorbová,
antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl],
šunkový salám 20 % (vepřové maso, voda, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant:
dusitan sodný, zahušťovadlo: E407, stabilizátor: E452, koření, vepřová bílkovina, cukr,
kvasničný extrakt, antioxidant: E301, aroma, barvivo: E120), VEJCE vařené, sterilovaná
okurka, sterilovaná kapie, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet
kvasný, cukr, sůl), petržel.

CHLEBÍČEK S ŠUNKOVÝM
SALÁMEM

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

3183

CHLEBÍČEK ČESNEKOVÝ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3184

3185

3403

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Vlašský salát 35 % [brambory vařené, salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené,
vepřové kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření,
zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: košenila), majonéza
(řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory:
karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zelenina (okurka,
hrášek, mrkev, CELER), cibule, cukr, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, pepř mletý],
veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový olej v různém
poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina
sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ aroma), droždí,
sůl], VEJCE vařená 19 %, majonézový přeliv (voda, řepkový olej, VAJEČNÉ ŽLOUTKY
sušené, ocet kvasný, cukr, sůl), turistický salám (vepřové maso, hovězí maso, vepřové
Výrobek může obsahovat stopy kůže, voda, jedlá sůl, dextrin, pepř černý, kvasnicový extrakt, koření, dextróza,
sóji, arašídů, korýšů, sezamu, stabilizátory: E450, E451, antioxidant E301, látka zvýraz chuť a vůni: E621, konzervant:
ryb.
E250, barvivo: E120), st. okurka, st. kapie, petržel.
Rajčata 47 %, veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový a řepkový
olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina citronová,
Výrobek může obsahovat
kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin, MÁSLOVÉ
stopy sóji, celeru, hořčice, aroma), droždí, sůl], majonézový přeliv (voda, řepkový olej, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený,
korýšů, arašídů, ryb,
ocet kvasný, cukr, sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný,
sezamu.
benzoan sodný), cibule, MÁSLO, petržel.

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Šunka st. 40 % (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob,
dextróza, cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407a, E417, antioxidant: E316,
konzervant: dusitan sodný, barvivo: košenila), pšeničné pečivo 30 % [(PŠENIČNÁ MOUKA,
pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
(PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl,
mák], MÁSLO, sterilovaná okurka, sterilovaná kapie, majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl konzervanty: benzoan sodný, sorban
draselný), petržel.

CHLEBÍČEK VAJÍČKOVÝ
SPECIÁL – na vlašském salátu

CHLEBÍČEK RAJČATOVÝ

Jednohubka ŠUNKOVÁ

Pomazánka česneková se sýrem 30 % [majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), SÝR eidam 30 % (MÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl,
barvivo: annato), tavená pomazánka (voda, přírodní SÝR, částečně ztužený rostlinný tuk
(palmový, shea, řepkový, kokosový, SOJOVÝ, slunečnicový, palmojádrový v různých
poměrech), bramborový škrob, tavící soli: fosforečnany sodné, di a polyfosforečnany),
voda, česnek 5%, jedlá sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný], veka [PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuk ztužený (palmový
a řepkový olej v různém poměru), emulgátory: E471, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina
citronová, kyselina sorbová, antioxidanty: E310, E311, barviva: annato, kurkumin,
MÁSLOVÉ aroma), droždí, sůl], SÝR eidam (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl,
barvivo: annato), turistický salám (vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, voda, jedlá
Výrobek může obsahovat
sůl, dextrin, pepř černý, kvasnicový extrakt, koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451,
stopy celer, hořčici, korýše, antioxidant E301, látka zvýraz chuť a vůni: E621, konzervant: E250, barvivo: E120), st.
arašídů, sezamu, ryb.
okurka, st. kapie, petržel.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

Pšeničné pečivo 37 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské

3404

Jednohubka ČABAJKOVÁ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], čabajkový salám 25 % (vepřové maso,
vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant: E250, hovězí maso, dextróza, směs přírodního
koření, extrakty koření, antioxidant: E300, barvivo E120, E150c, E162, směs mikrokoků a
bakterií mléčného kvašení), MÁSLO, sterilovaná okurka, sterilovaná kapie, majonéza
(řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl konzervanty:
benzoan sodný, sorban draselný), petržel.
Pšeničné pečivo 37 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské

3405

Jednohubka s UHERSKÝM
SALÁMEM

3406

Jednohubka SARDELOVÁ

3407

Jednohubka S NIVOU

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, vajec, korýšů,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], uherský salám 25 % (vepřové maso, vepřové
sádlo, jedlá sůl, koření, dextróza, sušená zelenina /červená řepa, česnek/, aroma,
antioxidant: E316, barvivo: E120), MÁSLO, sterilovaná okurka, sterilovaná kapie,
majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl
konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný), petržel.
SARDELOVÁ pomazánka 62 % [MÁSLO, SARDEL obecná (Engraulis encrasicholus), jedlá
sůl)], pšeničné pečivo 25 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový,
pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], sterilovaná kapie, cibule,
petržel. Obsah soli max. 6 %.
Pomazánka třená niva 53 % [SÝR niva 30 % (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉKÁRENSKÉ kultury,
Penicillium roqueforti ), tavený SÝR (SÝRY, MÁSLO, MLÉKO, TVAROH, tavicí sole: E452,
E450, voda), majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr,
jedlá sůl), TVAROH MĚKKÝ], pšeničné pečivo 21 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda,
rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA,
enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], SÝR niva 17
%, oliva, paprika, petržel.

pomazánka česneková se sýrem 62 % [majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY

3408

Jednohubka ČESNEKOVÁ

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

3409

Jednohubka s à la
ROASTBEEFEM

3410

Jednohubka HERMELÍNOVÁ

3417

Jednohubka à la LOSOSOVÁ

3418

Jednohubka à la KAVIÁR
ČERNÝ

3419

Jednohubka à la KAVIÁR
ČERVENÝ

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
celeru, hořčice, sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), SÝR eidam 23 % (pasterované MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, barvivo: annato), tavená pomazánka 22 % [voda, SÝRY, směs
rostlinných olejů v různém poměru (palmový, řepkový, kokosový, SOJOVÝ,
slunečnicový), TVAROH, sušená SYROVÁTKA, tavící soli: E450, E452, E339, stabilizátor:
E415, E407, sůl, regulátor kyselosti: E330], česnek 5 %, voda, regulátor kyselosti: citronan
sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný], pšeničné pečivo 25 % [(PŠENIČNÁ
MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující
přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová)
posyp: jedlá sůl, mák], sterilovaná kapie, oliva, petržel.
Pikantní hovězí maso – á la roastabeef 41 % (hovězí maso, voda, pepř černý, koření, jedlá
sůl, konzervant: dusitan sodný, dextróza, stabilizátor: E450, E451, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant: E316), pšeničné pečivo 25 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda,
rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA,
enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], MÁSLO,
sterilovaná kapie, majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný,
cukr, sůl konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný), cibule, petržel.
Hermelínový salát 4 7% [majonéza (řepkový olej, voda, modifikované škroby, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl),
salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, voda, vepřové maso,
vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, vepřová
bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant:
erythorban sodný, barvivo: košenila), vařená VEJCE, SÝR hermelín 9% (MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, Penicillium candidum ), SÝR eidam (MLÉKO,
MLÉKÁRENSKÉ kultury, jedlá sůl, barviva: annato, karoteny), cibule, voda, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: E331, konzervanty: E202, E211, pepř mletý], pšeničné pečivo 31 %
[(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], hermelín 10 % (MLÉKO, SMETANA, mlékárenské
kultury, jedlá sůl, mikrobiální syř ocet kvasný, cukr, sůl), turistický salám (vepřové maso,
hov
Drcená aljašská TRESKA á la losos 30 % (DRCENÁ ALJAŠSKÁ TRESKA, řepkový olej, konzervanty:
E202, E211, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronan
sodný, hroznový cukr, jedlá sůl, barviva:E120, E110 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a
pozornost dětí ), pšeničné pečivo 30 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, arašídů,
celeru, hořčice, sezamu

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, korýšů, ryb,
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu.

řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy,
látka zlepšující mouku: kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], majonéza (řepkový
olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), MÁSLO, citron, salát
lollo. Obsah soli max. 3,4%.
Pšeničné pečivo 30 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], MÁSLO, caviArt - á la kaviár 20 % (extrakt
z mořských řas, voda, sůl, aroma, regulátor kyselosti: E330, stabilizátor: E415,
konzervanty: E202, E211, barvivo: E153. E120, E 100), majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl konzervanty: benzoan sodný, sorban
draselný), citron, salát lollo.
Pšeničné pečivo 30 % [(PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová) posyp: jedlá sůl, mák], MÁSLO, caviArt - á la kaviár 20 % (extrakt
z mořských řas, voda, sůl, aroma, regulátor kyselosti: E330, stabilizátor: E415,
konzervanty: E202, E211, barvivo: E153. E120, E 100), majonéza (řepkový olej, voda,
VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl konzervanty: benzoan sodný, sorban
draselný), citron, salát lollo.

interní
číslo

Název

9024

SMAŽENKY

9028

SMAŽENÝ KVĚTÁK

9030

SMAŽENÉ KARBANÁTKY

9031

BRAMBORÁK

9032

BRAMBORÁK S UZENINOU

Výrobce

obsahuje alergeny může obsahovat-alergeny

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Složení
Obložený chléb vaječnou smaženkou. Složení: smaženka 39 % (VAJEČNÁ melanž,
STROUHANKA, voda, řepkový olej, jedlá sůl, mletý pepř), chléb žitno-pšeničný (ŽITNÁ
MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÝ KVAS, droždí, sůl, pekařský přípravek
Výrobek může obsahovat
/PŠENIČNÝ VITÁLNÍ LEPEK, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný olej řepkový, antioxidant E300,
stopy korýšů, ryb, arašídů, enzymy/), sterilovaná okurka, sterilovaná kapie, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ semeno,
sóji, mléka, sezamu, celeru. ocet kvasný, cukr, sůl, koření), cibule, petržel.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

-

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Výrobek může obsahovat
stopy celeru, sóji, mléka,
hořčice, vajec.

květák růžice, řepkový olej, PŠENIČNÁ MOUKA, obalovací směs (STROUHANKA, PŠENIČNÁ
MOUKA, jedlá sůl, zahušťovadlo: E1414), voda.

Karbanátek 88 % (hovězí maso 27 %, vepřové maso 15 %, vepřové sádlo, pitná voda,
strouhanka (obsahuje LEPEK), pšeničná mouka (obsahuje LEPEK), dusitanová solící směs
(jedlá sůl, konzervant: E250), koření, stabilizátor: E451, antioxidant: E300, látka
zvýrazňující chuť a vůni: E 621, barvivo: E120), VAJEČNÁ melanž (VEJCE pasterované,
jedlá sůl), STROUHANKA, řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy
korýšů, ryb, arašídů, sóji,
Brambory min.70%, VAJEČNÁ melanž (VEJCE pasterovanÁ, jedlá sůl), STROUHANKA
mléka, sezamu, hořčice, celeru.

(obsahuje LEPEK), PŠENIČNÁ MOUKA, řepkový olej, jedlá sůl, majoránka, česnek, mletý
pepř.

Výrobek může obsahovat
stopy korýšů, ryb, arašídů,
sóji, mléka, sezamu, hořčice,
celeru.

Brambory min 70 %, uzenina 10 % (vepřové maso, voda, bramborový škrob, hovězí maso,
jedlá sůl, konzervant: E250, zahušťovadlo: E407a, E415, stabilizátory: E450, E451, koření,
cukr, vepřová bílkovina, l. zvýraz. chuť a vůni: E621, antioxidant: E316, E300, aroma,
barvivo:E120), VAJEČNÁ melanž (VEJCE pasterovaná, jedlá sůl), STROUHANKA, PŠENIČNÁ
MOUKA, řepkový olej, jedlá sůl, majoránka, česnek, mletý pepř.

Výrobek je vyráběn v
závodě, který zpracovává
výrobky z obilovin
obsahující korýše, ryby,
arašídy, sóju, mléko, sezam, Kuřecí prsní řízky 70%, VAJEČNÁ melanž (VEJCE pasterované, jedlá sůl), PŠENIČNÁ
celer, hořčice.
MOUKA, STROUHANKA, řepkový olej.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

-

Žampion zahradní 51 % (agaricus hortensis), PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný olej (řepkový,
slunečnicový, olivový v různém poměru), dextrin, bramborový škrob, VAJEČNÝ bílek, sůl, droždí,
cukr, kypřící látky: E450, E500), koření.

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

-

RYBÍ MASO 70%, VAJEČNÁ melanž (VEJCE paster., sůl), PŠENIČNÁ MOUKA, STROUHANKA,
řepkový olej.

Lahůdky SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK +
Palma spol. s
9040 +
SMAŽENÉ VEPŘOVÉ
r.o., Litovická
9039
MINIŘÍZEČKY
448/27,
Praha 6

jsou ve složení
zvýrazněny
velkým písmem
nebo tučně

SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK +
9043 +
SMAŽENÉ KUŘECÍ
9044
MINIŘÍZEČKY

9042

9041

SMAŽENÉ ŽAMPIONY

SMAŽENÉ RYBÍ FILÉ

Vepřové maso 70%, VAJEČNÁ melanž (VEJCE pasterované, jedlá sůl), PŠENIČNÁ MOUKA,
STROUHANKA, řepkový olej.
-

interní
číslo

3043

Název

RYBÍ OČKA

3050

UTOPENCI V OCTOVÉM
NÁLEVU 3L

3052

NAKLÁDANÝ HERMELÍN
21KS

9081

9080

3344

3222

9100

SÝROVÁ ROLKA

VAJEČNÁ TLAČENKA

Výrobce

obsahuje
alergeny

může obsahovat-alergeny

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
jsou ve složení
Praha 6
zvýrazněny tučně

Výrobek je vyráběn v
závodě, který zpracovává
lepek, korýše, arašídy, sóju, Marinovaný SLEĎ 55% (marinované sledě (Clupea harengus) , voda, ocet kvasný, jedlá
mléko, vejce, celer, hořčici, sůl, konzevant: sorban draselný a benzoan sodný, sladidlo sacharin), cibule, st. okurka, st.
sezam.
kapie, voda, ocet kvasný. Hmotnost pevného podílu min. 87%

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická jsou ve složení
448/27,
zvýrazněny
Praha 6
velkým písmem

Buřty 45% (drůbeží maso strojně oddělené, voda, vepřové kůže, vepřové maso, vepřové
sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant:dusitan sodný, stabilizátory: E450, E451,
Výrobek může obsahovat
koření, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, kvasničný extrakt, cukr, antioxidant: E316,
stopy lepku, celeru, sóji,
barvivo: paprikový extrakt, košenila), voda, ocet kvasný, cibule, st.zelenina (okurka,
mléka, arašídů, korýšů, ryb,
kapie, feferony, voda, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), pepř mletý, nové koření, bobkový list,
hořčice, vajec, sezamu.
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný.
Obsah pevného podílu minimálně 68%
( v původním dodavatelském obalu)

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
jsou ve složení
Praha 6
zvýrazněny tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, korýšů, ryb,
arašídů, hořčice, celeru,
vajec, sezamu, sóji.

SÝR hermelín 65% (MLÉKO, SMETANA, mlékařská kultura, jedlá sůl, Penicillium
candidum), řepkový olej, pálivý krém z feferonek (feferony, jedlá sůl, zahušťovadlo:
modif. brambor. škrob, reg. kyselosti: kyselina citrónová, konzervanty: sorban draselný a
benzoan sodný), česnek, st. feferony, petržel. Obsahuje min. 70%hm. pevných složek

SÝR eidam 51% (MLÉKO, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY, jedlá sůl, barviva: annato, karoten),
česneková pomazánka se sýrem a salámem [majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
škroby, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl), salám lahůdkářský 22% (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové
Výrobek může obsahovat stopy kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant:
lepku, celeru, hořčice, arašídů, dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření,
zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: košenila), tavená
korýšů, ryb, sezamu.
Lahůdky pomazánka 12% [voda, přírodní SÝR, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, shea,
Palma spol. s
řepkový, kokosový, SOJOVÝ, slunečnicový, palmojádrový v různých poměrech),
r.o., Litovická
bramborový škrob, tavící soli: E450, E452, E339], SÝR eidam 10%, voda, česnek 4%, jedlá
448/27,
jsou ve složení
sůl, regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný,
Praha 6
zvýrazněny tučně
pepř mletý], dekorační paprika, petržel.
majonéza (řepkový olej, voda, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené, ocet kvasný, cukr, sůl,
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervant: sorban draselný, benzoan sodný), aspik
Lahůdky (voda, jedlá želatina, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), st. zelenina (mrkev, CELER, hrášek,
Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
okurka, kapie), VEJCE vařené 15%, salám lahůdkářský (drůbeží maso strojně oddělené,
r.o., Litovická
stopy lepku, korýšů, ryb,
vepřové kůže, voda, vepřové maso, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl,
448/27,
jsou ve složení
hořčice, arašídů, sóji, mléka, konzervant: dusitan sodný, vepřová bílkovina, stabilizátory: di a tri fosforečnany, koření,
Praha 6
zvýrazněny tučně sezamu.
zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: košenila).

KŘENOVÉ ZÁVITKY PLATO
12KS
Lahůdky Palma spol. s
Výrobek může obsahovat
r.o., Litovická
stopy lepku, korýšů, ryb,
448/27,
jsou ve složení
arašídů, sóji,
Praha 6
zvýrazněny tučně sezamu, celeru, hořčice.

aspik (voda, jedlá želatina, ocet kv., cukr, sůl), šunka st. 15% (vepřové maso, voda,
vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza, cukr, aroma, stabilizátor: E451,
zahušťovadla: E407a, E417, antioxidant: E316, barvivo: E120, konzervant: E250),
pažitková pomazánka [TVAROH 60%, rostlinný olej řepkový a slunečnicový v různém
poměru, rostlinný tuk palmový, voda, cibule, pažitka 2%, VAJEČNÝ ŽLOUTEK sušený, ocet
kvasný, cukr, jedlá sůl, emulgátory: mono a di glyceridy mastných kyselin, aroma,
barvivo: beta karoten, modifikované bramborové škroby, stabilizátory: karubin, guma
guar, xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan sodný, konzervanty: E202,
E211], st. okurka, st. kapie, st. křen 7,5% (zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob,
guma guar, xanthan, konzervant: disiřičitan sodný), VEJCE vařené 5%, petržel.

aspik (voda, jedlá želatina, ocet kv., cukr, sůl), bramb. salát [brambory, majonéza
(řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÉ ŽLOUTKY sušené,
stabilizátory: karubin, xanthan, guma guar, ocet kvasný, cukr, sůl), st. okurka, st. mrkev,
ŠUNKOVÝ ZÁVITEK PLATO Lahůdky st. CELER, st. hrášek, cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO, koření, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl,
Výrobek
může
12KS
Palma spol. s
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř
obsahovat stopy lepku, mletý], šunka st. 11% (vepřové maso, voda, vepřové kůže, jedlá sůl, bramborový škrob,
r.o., Litovická
korýšů, ryb, arašídů,
448/27,
jsou ve složení
dextróza, cukr, aroma, stabilizátor: E451, zahušťovadla: E407a, E417, antioxidant: E316,
Praha 6
zvýrazněny tučně sóji, mléka, sezamu.
barvivo: E120, konzervant: E250), st. okurka, st. kapie, VEJCE vařené, petržel.

ŠUNKOVÝ DORT
Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
Výrobek může obsahovat
448/27,
jsou ve složení
stopy lepku, sóji, korýšů,
Praha 6
zvýrazněny tučně ryb, arašídů, sezamu.

9101

Složení

RYBÍ DORT

Lahůdky Palma spol. s
r.o., Litovická
448/27,
jsou ve složení
Praha 6
zvýrazněny tučně

Výrobek může obsahovat
stopy lepku, sóji, korýšů,
hořčice, celeru, arašídů,
sezamu, mléka.

bramborový salát [brambory vařené 59%, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované
bramborové škroby, VAJEČNÝ ZLOUTEK sušený, stabilizátory: karubin, guma guar,
xanthan, ocet kvasný, cukr, jedlá sůl), sterilovaná zeleninová směs (okurka, mrkev,
CELER, hrášek), cibule, HOŘČIČNÉ SEMENO (karoteny), cukr, ocet kvasný, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, pepř
mletý)], aspik (voda, jedlá želatina, ocet kvasný, cukr, sůl), šunka st. 14% (vepřová kýta,
voda, bramb. škrob, sůl, konzervant: dusitan sodný, zahušťovadlo: karagenan,
stabilizátor: E451, cukr, vepřová bílkovina, antiox.: E316, aroma, barvivo: košenila), SÝR
eidam 19 % (barvivo: annato), paprikáš 7 % (vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl,
konzervant: E250, hovězí maso, dextróza, směs přírodního koření, extrakty koření,
antioxidant: E300, barvivo E120, E150c, E162, směs mikrokoků a bakterií mléčného
kvašení), kapie st., paprika dekorační, petržel.
SLEĎ marinovaný 35% (marinovaný sleď ( Clupea harengus) , voda, ocet kvasný, jedlá
sůl), aspik (voda, jedlá želatina, ocet kvasný, cukr, sůl, konzervant: sorban draselný),
cibule, majonéza (řepkový olej, voda, modifikované bramborové škroby, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY sušené, stabilizátory: karubin, guma guar, xanthan, ocet kvasný, cukr, sůl,
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný),
sterilovaná paprika, citrón, paprika dekorační.

interní
číslo

8000

8001

8002

8003

8004

8005

Název

VĚNEČEK

ŠPIČKA

OVOCNÝ KOŠÍČEK

OŘECHOVÝ KOŠÍČEK

Výrobce

obsahuje alergeny

PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně

PECU Stáňa
PUNČOVÝ ŘEZ S TM. POLEVOU s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
PUNČOVÝ ŘEZ S JOGURT. POLEVOU
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně

Složení
Vejce, voda pitná, pšeničná mouka, olej rostlinný (řepkový olej rafinovaný), sůl, máslo, cukr krupice, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), sušené mléko, rum. Aroma; Poleva: fondán (cukr, glukózový sirup, pitná voda, kulér (cukr, voda)

Vejce, cukr krupice, mouka pšeničná, tažný margarýn (palmový) pitná voda, mixar (mléko 68%, cukr, emulgátor E472b, stabilizátor E466, suš. Mléko
odstředěné, barvivo E100, aroma etylvanilin, barvivo E101), fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, pitná voda), rum. aroma (rozpouštědla – voda, glycerol
E422, propylenglykol E1520, aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren, konzervační látka E202),
ztužený tuk (palmový), kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma).Voda,soja pudr

Pšeničná mouka, Rostlinný tuk(Palmový olej 98%, řepkový olej 2%, voda, sůl, emulgátory : E 471, konzervanty : E 200, kyseliny : kyselina
mléčná E 270 a kyselina citronová E 330, antioxidanty : E 310 a E 311, barviva : annato a kurkumin, máslové aroma), cukr moučka, vejce,
citropasta, (glukózový sirup, modifikovaný škrob kukuřičný E1422, kys. citronová E330, zahušťovadlo E466, citronové aroma, barvivo (E160,
E171)), pitná voda, máslo, cukr krupice, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, rum. aroma; Přísady:
ovoce, agar, bonbonářský sirup
Pšeničná mouka, Rostlinný tuk(palmový olej 98%, řepkový olej 2%, voda, sůl, emulgátory : E 471, konzervanty : E 200, kyseliny : kyselina mléčná E 270 a
kyselina citronová E 330, antioxidanty : E 310 a E 311, barviva : annato a kurkumin, máslové aroma), cukr moučka, vejce, citropasta, vlašské ořechy,sušene
mleko,glukoza, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela ztužený (kokos), kakaový prášek, kakaová
hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma) ztužený pokrmový tuk (palmový)

pšeničná mouka, vejce, cukr krupice, vanilka, rum. aroma (voda, glycerol ( Є 422), propylenglykol, přírodně identické a přírodní aroma), kys. Citronová,jablka,
želírující látka - pektin, kyselina citronová, přírodní barvivo E 160c, aroma, konzervant benzoan sodný a sorban draselný, ztužený rostlinný tuk (palmový),
kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma) Potravinářska barva:nosíčE514 Síran sodný,
konentrát citronu,E124Ponceau4R.E122Azorubin (barvy mohou nepříznivě ovlivňovat pozornost dětí)

pšeničná mouka, vejce, cukr krupice, vanilka; voda pitná, rum. aroma (voda, glycerol ( E 422), propylenglykol, přírodně identické a přírodní aroma), kys.
Citronová, jablka, želírující látka - pektin, kyselina citronová, přírodní barvivo E 160c, aroma, konzervant benzoan sodný a sorban draselný, cukrářská poleva
jogurtová (cukr, ztužený rostlinný tuk (palmový) sušené mléko, sušená syrovátka, sušený jogurt, sojový lecitin, kyselina citronová, aroma, sůl).Potravinářska
barva:nosíčE514 Síran sodný, koncentrát citronu, E124Ponceau4R.E122Azorubin (barvy mohou nepříznivě ovlivňovat pozornost dětí)

vejce, cukr krupice, mouka pšeničná, bílky, sušené mléko, sušená syrovátka, sušený jogurt, sojový lecitin, kyselina citronová, aroma, sůl)

8006

INDIAN S TM. POLEVOU

PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
vejce, cukr krupice, mouka pšeničná, bílky, sušené mléko, sušená syrovátka, sušený jogurt, sojový lecitin, kyselina citronová, aroma, sůl)

8007

8008

8009

8010

8011

8012

8013

INDIAN S JOGURT. POLEVOU

ROLÁDA KOKOSOVÁ

ROLÁDA TMAVÁ

ŠTAFETKA

VĚTRNÍK

MAŠLE

OVÁLEK S TM. POLEVOU

PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně

Pšeničná mouka, cukr, vejce, vanilka, máslo, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela ztužený
(kokos), ,emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina citronová,aroma,barvivo B-karoten), krémový prášek, (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené
mléko, jablka, želírující látka - pektin, kyselina citronová, přírodní barvivo E 160c, aroma, konzervant benzoan sodný a sorban draselný), kokos.Potravinářska
barva:nosíčE514 Síran sodný. Barviva: koncentrát citronu,E124Ponceau4R (barva může ovlivňovat pozornost dětí)

Pšeničná mouka, cukr, vejce, kakao, vanilka.Voda,máslo, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela
ztužený (kokos),emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina citronová,aroma,barvivo B-karoten) krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
sušené mléko, kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma)

bílky, cukr moučka, mouka pšeničná, kokos; voda,máslo, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela
ztužený (kokos), ,emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina citronová,aroma,barvivo B-karoten)cukr krupice, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), sušené mléko, rumové aroma, ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgátory sojový
lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma). vlašské ořechy.

vejce, pitná voda, pšeničná mouka, olej rostlinný (řepkový olej rafinovaný), sůl
, máslo, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, rum. aroma (rozpouštědla – voda, glycerol E422, propylenglykol E1520,
aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren, konzervační látka E202), smetana (stabilizátor E466),
rostlinná šlehačka (voda, plně hydrogenovaný palmový olej, cukr, mléčné bílkoviny, stabilizátory E420ii, E463, emulgátory E472b, E481, sojový lecitin E322, sůl,
aroma, barvivo E160a), kulér (cukr, voda)
Fondánová poleva: cukr, glukózový sirup, pitná voda, kulér (cukr, voda)
cukr, kokos, bílky pasterované; přísada:meruňková marmeláda (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, pektin, kyselina citrónová, citrát sodný, kalcium
citrát, sorban draselný, aroma).Tukový krém:Voda,máslo,rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela
ztužený (kokos),emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina citronová,aroma,barvivo B-karoten), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
sušené mléko, rumové aroma, ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerolpolyricin-oleat, aroma).
Pšeničná mouka, Rostlinný tuk( palmový olej 98%, řepkový 2% voda, sůl, emulgátory : E 471, konzervanty : E 200, kyseliny : kyselina mléčná E 270 a kyselina
citronová E 330, antioxidanty : E 310 a E 311, barviva : annato a kurkumin, máslové aroma), cukr moučka, vejce, citropasta ;máslo, rostliné tuky a oleje (kokos,
řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela ztužený (kokos),emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina citronová,aroma,barvivo Bkaroten)cukr krupice, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek, kakaová
hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma), kokos.

bílky, kokos, cukr moučka (škrob nativní, amorfní kysličník křemičitý E551), cukr krupice

8014

KREMROLE

Tukový krém: pitná voda, máslo, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk
PECU Stáňa
zcela ztužený (kokos), emulgátory (E471,E475,E322), sůl, kyselina citronová, aroma, barvivo B-karoten), krémový prášek (kukuřičný
s.r.o., Malá
škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, kakao
Hraštice 262 jsou ve složení
Cukrářská poleva tmavá: ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, sušená
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
syrovátka,
emulgátory
(sojový
lecitin
a polyglycerol-polyricin-oleát)
, aroma
bílky, kokos,
cukr moučka
(škrob
nativní,
amorfní
kysličník křemičitý E551),
cukr krupice

8015

LASKONKA

Tukový krém: pitná voda, máslo, rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk
PECU Stáňa
zcela ztužený (kokos), emulgátory (E471,E475,E322), sůl, kyselina citronová, aroma, barvivo B-karoten), krémový prášek (kukuřičný
s.r.o., Malá
škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, kakao
Hraštice 262 jsou ve složení
Cukrářská poleva tmavá: ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, sušená
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
syrovátka, emulgátory (sojový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma

8016

8017

8018

PRAŽSKÁ KOULE

KOKOSKA

MEDOVNÍK

PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně
PECU Stáňa
s.r.o., Malá
Hraštice 262 jsou ve složení
03 Nový Knín zvýrazněny tučně

vejce, cukr krupice, mouka pšeničná, máslo, ztužený tuk 100%( palmový), fondán (cukr, glukózový sirup, pitná voda), kakao, ztužený rostlinný
tuk (palmový) kakaový prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma), soja
pudr.pržena podzemnice.

cukr, kokos, bílky,glukoza, meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, pektin, kyselina citrónová, citrát sodný, kalcium citrát, sorban draselný, aroma ,voda,máslo,
rostliné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v poměrném hmotnostním podílu),voda,rostlinný tuk zcela ztužený (kokos), emulgatory(E471,E475,E322)sul,kyselina
citronová,aroma,barvivo B-karoten), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, ztužený rostlinný tuk (palmový) kakaový
prášek, kakaová hmota, sušená syrovátka,emulgatory sojový lecitin,polygrycerol-polyricin-oleat, aroma), jablka, želírující látka - pektin, kyselina citronová,
přírodní barvivo E 160c, aroma, konzervant benzoan sodný a sorban draselný).
pšeničná mouka hladka, med, cukr krupice, kuler, máslo, vejce, ocet, soda, skořice. Pitná voda, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
sušené mléko, vlašské ořechy, mletý perník (mouka hladká, med, cukr krupice, kulér (cukr, pitná voda), máslo, vejce, ocet (voda, ocet kvasný lihový,
amoniakový karamel), soda (hydrogenuhličitan sodný E500), skořice)

