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Vánoční terina Vepřový rillettes

Kuřecí rillettes se zeleninou

FVZA-09147 Játrová 
lahůdková paštika GF
Složení: škrob, dextróza, glukózový 
sirup, antioxidant E 316, extrakty 
koření
Dávkování: 5,5 g/kg díla
Chuťový profil: pepř černý, skořice, 
zázvor, nové koření

FVZA-11796 Staročeské 
perníkové koření
Složení: koření (skořice, hřebíček, 
zázvor, nové koření, anýz, badyán, 
muškátový ořech, pepř černý), 
dextróza
Dávkování: 10 g/kg díla
Chuťový profil: skořice, hřebíček, 
zázvor, anýz

FVZA-02978 Emulac
Složení: bílkovina (mléčná, 
vepřová), modifikovaný škrob, 
zahušťovadlo E 412, dextróza, 
olej (řepkový), antioxidant E 316, 
extrakty koření
Dávkování: 32 g/kg díla

FVZA-05553 Aroma 
citrónové
Složení: dextróza, aroma
Dávkování: 1 g/kg díla

FVZA-00197 Koření na 
svíčkovou solo
Složení: sůl jedlá (max. 96 %), 
extrakty koření (pepř černý, bobkový 
list, nové koření, hřebíček, chilli), 
protispékavá látka E 551
Dávkování: 1 g/kg díla
Chuťový profil: bobkový list, nové 
koření, hřebíček, pepř černý

FVZA-07619 Kmínový pepř 
na vepřové maso
Složení: sušená zelenina (cibule, 
česnek), sůl jedlá (max. 33 %),
koření (kmín, pepř černý), kvasničný 
extrakt, přírodní aroma, extrakty 
koření
Dávkování: 40 g/kg díla
Chuťový profil: cibule, česnek, kmín

FVZA-00197 Koření
Rillettes kuřecí solo
Složení: dextróza, extrakty koření 
(pepř černý, muškátový ořech, 
pepř bílý, koriandr)
Dávkování: 4 g/kg díla
Chuťový profil: koriandr, pepř 
černý a bílý, muškátový ořech

Vánoční terina je specifická svou nasládlou 
chutí s kořenitými tóny hřebíčku a 
chladivého anýzu. Toho dosahujeme 
použitím perníkové koření, které se 
krásně doplňuje se základním použitým 
kořením. Koření je vyrobeno z prvotřídních 
vybraných surovin, je určeno pro různé 
druhy aplikací a má široké použití.

Specialita inspirovaná francouzskou 
gurmánskou masovou pomazánkou.

Vepřová varianta s typickou českou 
chutí bobkového listu, nového koření 
a pikantností česneku s kmínem 
tvoří dohromady luxusní gurmánský 
zážitek.

Kuřecí varianta delikatesy s kousky 
zeleniny dokreslená citrusovými tóny 
koriandru a robustními tóny bílého 
pepře.



Šunka nejvyšší jakosti jahůdka
FVZA-13213 Šunka nej 
jakosti 15 K jahoda
Složení: stabilizátor E 450, cukr, sůl 
E 508, antioxidant E 301, přírodní 
aroma, extrakty koření
Dávkování: 19 g/kg masa
        12,67 kg/100 kg láku
Chuťový profil: jahoda, bazalka, 
pepř černý

Přípravek na výrobu šunky nejvyšší 
jakosti s jemnou chutí a vůní jahody, 
podtrženou svěžím bazalkovým 
aroma. Směs je vyrobena ze surovin, 
které jsou vybírány i s ohledem 
na jejich nízký obsah sodíku. Dále 
jsou do směsi přidány složky, které 
snižují potřebu přídavku dusitanové 
solicí směsi technologicky a chuťově 
ji nahrazují. Tím jsme dosáhli 
snížení ekvivalentu soli na hodnoty 
pohybující se okolo 1,4 % a získali 
jsme šunku, která nejen dobře chutná, 
ale zároveň významně přispívá ke 
snížení příjmu sodíku. Věříme, že to 
je věc, kterou moderní zákazník velmi 
ocení.

Směs na výrobu výběrové šunky s lahodnou chutí 
tymiánu a jemnou vůní sladké broskve. Stejně jako 
předchozí směs je i tato sestavena s cílem snížit obsah 
soli ve výroku k hodnotě 1,4 %.

FVZA-13273 Šunka 40 K 
broskev
Složení: stabilizátor E 450, 
zahušťovadlo E 407a, cukr, sůl E 
508, dextróza, přírodní aroma, 
antioxidant E 316, extrakty koření
Dávkování: 28 g/kg masa
       7 kg/100 kg láku
Chuťový profil: tymián, broskev

Vánoční šunka
s tymiánem



Debrecínka

FVZA-13342 Injekta 40
OPTI K
Složení: stabilizátor E 450, sůl E 508, 
zahušťovadlo E 407a, cukr, bílkovina 
(vepřová), antioxidant E 316, aroma, 
extrakty koření
Dávkování: 23 g/kg masa
       5,75 kg/100 kg láku
Chuťový profil: masová

Sušená šunka

FVZA-13153 Fermentovaná 
šunka Prilia expres
Složení: dextróza, regulátor 
kyselosti E 575, cukr, stabilizátor 
E 451, kvasničný extrakt, sůl jedlá 
(max. 7 %), glukózový sirup, aroma 
(obsahuje laktózu), antioxidant
E 316, extrakty koření
Dávkování: 30 g/kg díla
Chuťový profil: pepř černý, 
koriandr

Směs pro výrobu lahodné speciality z vepřového nebo hovězího 
masa. Díky speciální zrychlené technologii, kterou tato směs 
umožňuje, dostanete za krátký čas delikatesu s charakteristickým 
aroma a konzistencí k nerozeznání od výrobků, které zrály za 
speciálních podmínek několikanásobně delší dobu.

Nástřikovací přípravek na uzené maso 
s vyváženou masovou chutí a malým 
obsahem sodíku. I tento výrobek 
patří do řady produktů se sníženým 
obsahem soli.



Vepřový párek
exklusiv

FVZA-13175 Jemný párek 
exklusiv M solo
Složení: glukózový sirup, sušená 
zelenina (česnek), extrakty koření 
(pepř černý, kmín, muškátový květ, 
muškátový ořech, koriandr, zázvor), 
antioxidant E 300, kvasničný 
extrakt, přírodní aroma
Dávkování: 10 g/kg díla
Chuťový profil: pepř černý, muškát, 
koriandr, česnek

Směs kvalitních extraktů koření na výrobu vepřových 
párků s výraznou chutí muškátu, citrusovými tóny 
koriandru a chladivým kmínem s vyladěnou masovostí.

Zimní párky
FVZA-13338 Švestkový gel 
GF
Speciálně připravená náplň,  
vyrobená z kvalitních povidel a 
tradičního koření. Použitá jako 
vložka dodá vašim párkům a 
klobásám punc výjimečnosti.

Složení: voda, želatina (vepřová), 
švestková povidla (švestky, cukr, 
glukózo-fruktózový sirup, barvivo 
karamel, stabilizátor E 440, kyselina 
E 330, konzervant E 202), cukr, 
rajčatový protlak (rajčatový protlak, 
voda, modifikovaný škrob, sůl), ocet 
kvasný, sůl jedlá, kvasničný extrakt, 
aroma, koření, extrakty koření, 
hydrolyzát (rostlinný)
Dávkování: 4-10% dle aplikace
Chuťový profil: povidla, hřebíček, 
skořice, badyán

Jemně kořeněný páreček z kvalitních 
surovin s vložkou švestkového 
rozvaru.

FVZA-13356 Jemné párky
EF kombi
Jedinečná směs pro výrobu jemných 
párků, která v sobě spojuje velmi 
kvalitní funkční složky, které nejsou 
značeny kódem E a jemnou vyváženou 
chuť. Výrobek je obohacen vlákninou 
inulin v množství vhodném pro 
zdravotní tvrzení. 

Složení: inulin, autolyzované 
kvasinky, kvasničný extrakt, sušená 
zelenina (česnek), extrakty koření
Dávkování: 43 g/kg díla
Chuťový profil: muškátový ořech, 
česnek, pepř



Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků a spoustu 

krásných chvil :)

Symboly

BEZ LEPKU

BEZ É KÓDŮ

OBSAHUJE PŘÍRODNÍ AROMA

OBSAHUJE SŮL

BEZ ŠKROBU

BEZ GLUTAMÁTU
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