TRITON s.r.o.
lahůdkářská a cukrářská výroba

Smiřická 344, Hradec Králové 503 41
V souladu s § 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle § 6 Sbírky zákonů č.
110/1997 o našich výrobcích dodávaných v nebaleném stavu z produkce

lahůdkářské výroby

Tyto deklarace jsou určeny pro ODBĚRATELE a externí zákazníky firmy Triton, s.r.o.

Všechny lahůdkářské výrobky jsou určeny k přímé spotřebě.

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

CHLEBÍČKY
Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček vajíčkový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 90g
(vejce min. 20%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
vejce vařená (vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina
citrónová, konzervant benzoan sodný), veka (pšeničná mouka
světlá, voda, sůl, droždí pekařské, pekařský přípravek (kyselina
askorbová, enzymy, dextróza), majonéza (voda, řepkový olej,
modifik. brambor. škrob, cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno,
kvasný ocet lihový, sůl, koření), vaječné žloutky (maltodextrin,
oxid křemičitý), kvasný ocet lihový, stabilizátory guma guar a
xanthan, konzervant sorban draselný), brambory vařené,
šunkový salám (vepřový kýta %, voda, sůl, konzervant E250,
stabilizátory E451 a E450, zahušťovadla E407a, E415 a E1414,
cukr, antioxidanty E316 a E301, směs koření), okurky
sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo –
sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), majolka
(řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory guarová
guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní barvivo
beta-karoten, koření), cukety sterilované (ocet, sůl, výtažky
koření, náhradní sladidlo sacharin), želatina vepřová konzumní,
cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření,
konzervant E211, přírodní barvivo lutein), paprika červená
(voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), sůl, ochucovadlo (barvivo E150d, může obsahovat
stopy lepku, vajec, mléka, celeru a vlčího bobu).
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček levný
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 65 g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunkový salám (vepřový kýta %, voda, sůl, konzervant E250,
stabilizátory E451 a E450, zahušťovadla E407a, E415 a E1414,
cukr, antioxidanty E316 a E301, směs koření), veka (pšeničná
mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské, pekařský přípravek
(kyselina askorbová, enzymy, dextróza), brambory vařené, vejce
vařená (vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová,
konzervant benzoan sodný), okurky sterilované (voda, kvasný
ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant
kyselina benzoová), majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce,
ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko
hořčice, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant
sorban draselný, přírodní barvivo beta-karoten, koření), cukety
sterilované (ocet, sůl, výtažky koření, náhradní sladidlo
sacharin), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl,
koření, konzervant E211, přírodní barvivo lutein), paprika
červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), cukr, sůl, přírodní konzervace Durafresh, ochucovadlo
(barvivo E150d, může obsahovat stopy lepku, vajec, mléka,
celeru a vlčího bobu).
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček s poličanem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.60 g
(poličan min.30%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
poličan (vepřové maso, vepřové syrové sádlo, hovězí maso,
dusitanová solící směs(jedlá sůl s jodem, konzervant dusitan
sodný), startovací kultura, směs koření, extrakty koření,
cukernaté látky, antioxidant erythorban sodný, barvivo červené
řepy), veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské,
pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy, dextróza),
margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový), voda,
sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban
draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny
A, D a E, barvivo karoteny), paprika – kapie čerstvá, vejce
vařená (vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová,
konzervant benzoan sodný), okurky sterilované (voda, kvasný
ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant
kyselina benzoová)
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček šunkový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 80g
(šunka min 35%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), veka (pšeničná mouka
světlá, voda, sůl, droždí pekařské, pekařský přípravek (kyselina
askorbová, enzymy, dextróza), brambory vařené, majolka
(řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory guarová
guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní barvivo
beta-karoten, koření), vejce vařená (vejce (voda, sůl), regulátor
kyselosti kyselina citrónová, konzervant benzoan sodný),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní
sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová),
cukety sterilované (ocet, sůl, výtažky koření, náhradní sladidlo
sacharin), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl,
koření, konzervant E211, přírodní barvivo lutein), petržel
kudrnka, paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady,
sladidlo – sacharin), sůl, přírodní konzervace Durafresh, pepř,
želatina vepřová konzumní, ochucovadlo (barvivo E150d, může
obsahovat stopy lepku, vajec, mléka, celeru a vlčího bobu).
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček šunkový s pařížským salátem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 100g
(šunka min 25%, pařížský salát min. 35%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), majolka (řepkový olej,
pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný
škrob, semínko hořčice, stabilizátory guarová guma a xanthan,
konzervant sorban draselný, přírodní barvivo beta-karoten,
koření), veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí
pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy,
dextróza), výrobní salám (drůbeží maso strojově oddělené 38%,
pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátor E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant
E300, E301, E330, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
protispékavá látka E551, dextróza, koření, aroma), cibule
čerstvá, cuketa sterilovaná (ocet, sůl, výtažky koření, náhradní
sladidlo – sacharin), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr,
sůl, koření, konzervant E211, přírodní barvivo lutein), vejce
vařená (vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová,
konzervant benzoan sodný), hrášek sterilovaný (voda, sůl),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní
sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová),
cukr, paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady,
sladidlo – sacharin), petrželka kudrnka, pepř, sůl, ochucovadlo
(barvivo E150d, může obsahovat stopy lepku, vajec, mléka,
celeru a vlčího bobu), přírodní konzervace Durafresh, želatina
vepřová konzumní.
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček sýrový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.60 g
(sýr min. 45%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské,
pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy, dextróza),
sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b), sýr přírodní polotvrdý uzený
(mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo
E160b), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový),
voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban
draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny
A, D a E, barvivo karoteny), sýr s bílou plísní na povrchu
(pasterované mléko, mlékárenské kultury, penicillium
cammemberti, sůl), čerstvý salát lollo, čerstvá okurka, čerstvá
paprika - kapie
-

Chlebíček Vegetarián
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 80g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
okurka salátová, veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí
pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy,
dextróza), sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury,
syřidlo, stabilizátor E509, barvivo E160b), tvaroh (mléko),
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), majonéza (řepkový olej, voda,
ocet, vejce a vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl,
hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor
kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan,
konzervant sorban draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium
dinatrium EDTA),
paprika – kapie čerstvá
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček s rajčaty
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.80g
(rajčata min.35%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
rajčata čerstvá, veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí
pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy,
dextróza), majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný
lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice,
stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, přírodní barvivo beta-karoten, koření), tvaroh (mléko),
pór čerstvý, petrželka kudrnka, želatina vepřová konzumní
-

Chlebíček zeleninový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 80g
(zeleniny min.50%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
rajče čerstvé, veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí
pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy,
dextróza), okurka salátová čerstvá, vejce vařená (vejce (voda,
sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant benzoan
sodný), tvaroh (mléko), majolka (řepkový olej, pitná voda,
vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob,
semínko hořčice, stabilizátory guarová guma a xanthan,
konzervant sorban draselný, přírodní barvivo beta-karoten,
koření), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný
žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné
semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina mléčná,
zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban draselný,
ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA), pór čerstvý
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Chlebíček Speciál
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 80 g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské,
pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy, dextróza),
brambory vařené, šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda,
škrob E1420, sol. směsE250, stabil.E451, antioxidant E316,
želírovací přípravek E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící
extrakty, sůl, barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), sýr
přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b), poličan (vepřové maso,
vepřové syrové sádlo, hovězí maso, dusitanová solící směs(jedlá
sůl s jodem, konzervant dusitan sodný), startovací kultura, směs
koření, extrakty koření, cukernaté látky, antioxidant erythorban
sodný, barvivo červené řepy), okurky sterilované (voda, kvasný
ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant
kyselina benzoová), majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce,
ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko
hořčice, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant
sorban draselný, přírodní barvivo beta-karoten, koření), cuketa
sterilovaná (ocet, sůl, výtažky koření, náhradní sladidlo –
sacharin), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl,
koření, konzervant E211, přírodní barvivo lutein), cukr, sůl,
přírodní konzervace Durafresh, petrželka kudrnka, želatina
vepřová konzumní, pepř, ochucovadlo (barvivo E150d, může
obsahovat stopy lepku, vajec, mléka, celeru a vlčího bobu).

Údaj o výživové hodnotě:

-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček Speciál s pařížským salátem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.100 g
(pařížský salát min. 35%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), veka (pšeničná mouka světlá,
voda, sůl, droždí pekařské, pekařský přípravek (kyselina
askorbová, enzymy, dextróza), šunka vepřová (vepřové maso
62%, voda, škrob E1420, sol. směsE250, stabil.E451,
antioxidant E316, želírovací přípravek E407a, živočišný protein,
glukoza, kořenící extrakty, sůl, barvivo E120, zvýrazňovač chuti
E621), cibule čerstvá, sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl,
sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo E160b),
výrobní salám (drůbeží maso strojově oddělené 38%, pitná voda,
vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E450,
E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301,
E330, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, protispékavá látka
E551, dextróza, koření, aroma), cuketa sterilovaná (ocet, sůl,
výtažky koření, náhradní sladidlo – sacharin), hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření, konzervant E211,
přírodní barvivo lutein), poličan (vepřové maso, vepřové syrové
sádlo, hovězí maso, dusitanová solící směs(jedlá sůl s jodem,
konzervant dusitan sodný), startovací kultura, směs koření,
extrakty koření, cukernaté látky, antioxidant erythorban sodný,
barvivo červené řepy), okurky sterilované (voda, kvasný ocet,
sůl, aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant
kyselina benzoová), hrášek sterilovaný (voda, sůl), cukr, paprika
červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), sůl, pepř, přírodní konzervace Durafresh, ochucovadlo
(barvivo E150d, může obsahovat stopy lepku, vajec, mléka,
celeru a vlčího bobu), petrželka kadeřavá, želatina vepřová
konzumní.
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček s treskou a la losos
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 60g
(treska a la losos min. 40%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
výrobek z ryb (treska a la losos 68% aljašská treska, sůl 6,9%,
kvasný ocet lihový, konzervant benzoan sodný, barviva E110,
E124, kouřové aroma, 32% řepkový olej), veka (pšeničná mouka
světlá, voda, sůl, droždí pekařské, pekařský přípravek (kyselina
askorbová, enzymy, dextróza), margarín (rostlinné oleje a tuky
(řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin),
konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo karoteny),
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), želatina vepřová konzumní,
citrón, petrželka kadeřavá
-

Chlebíček s křenovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 60 g
(křen.pěna min. 65%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské,
pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy, dextróza),
křenová příloha (křen (50% hm.), voda, cukr, rostlinný olej, olej,
sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant disiřičitan
draselný, antioxidant kyselina askorbová, stabilizátory guma
guar a xanthan, konzervant E211), paprika červená (voda, ocet
kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup, stabilizátor chlorid
vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin), petrželka
kadeřavá, želatina vepřová konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček s česnekovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 60 g
(česnek.pěna min. 65%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí pekařské,
pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy, dextróza),
česnek čerstvý, česneková pasta (česnek 70% hm., sůl 30%,
může obsahovat oxid siřičitý ), čerstvá okurka, čerstvá paprika kapie, želatina vepřová konzumní
-

Chlebíček s debrecínkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 60 g
(debrecínská pečeně min. 30%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
debrecínská pečeně (vepřové maso-pečeně min. 63%,
voda 31 %, bramborový škrob, stabilizátor E450 a 451,
živočišná bílkovina, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadlo
E407, dextroza, pšeničná vláknina bezlepková, antioxidanty
E316 a E331, extrakty koření, aroma, jedlá sůl, konzervant
E250, paprika sladká), veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl,
droždí pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová,
enzymy, dextróza), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), tvaroh (mléko), DE
LUXE, křenová příloha (křen 50% hm., voda, cukr, řepkový
olej, ocet kvasný lihový, sůl, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, konzervant disiřičitan draselný, antioxidant kyselina
askorbová, stabilizátory guma guar a xanthan, konzervant
benzoan sodný), okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl,
aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina
benzoová), želatina vepřová konzumní, petrželka kudrnka.
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chlebíček s cikánkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 60 g
(cikánský kotlet min. 30%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
cikánský kotlet (vepřová pečeně 67%, pitná voda 23%, vepřové
sádlo 5%, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, živočišná bílkovina,
stabilizátory E451 a E450, antioxidant E301, melírující látky
E407a a E508, koření, dextroza, povrchové barvivo kulér
E150d), veka (pšeničná mouka světlá, voda, sůl, droždí
pekařské, pekařský přípravek (kyselina askorbová, enzymy,
dextróza), tvaroh (mléko), DE LUXE, okurky sterilované (voda,
kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný,
konzervant kyselina benzoová), hořčice (voda, hořčičné semeno,
ocet, cukr, sůl, koření, konzervant E211, přírodní barvivo
lutein), paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady,
sladidlo – sacharin), petrželka kudrnka
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

MINI-CHLEBÍČKY
Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mini-chlebíček s poličanem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min 25 g
(poličan min. 30%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), poličan
(vepřové maso, vepřové syrové sádlo, hovězí maso, dusitanová
solící směs(jedlá sůl s jodem, konzervant dusitan sodný),
startovací kultura, směs koření, extrakty koření, cukernaté látky,
antioxidant erythorban sodný, barvivo červené řepy), margarín
(rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené
podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných
kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a
E, barvivo karoteny), vejce vařená (vejce (voda, sůl), regulátor
kyselosti kyselina citrónová, konzervant benzoan sodný), okurky
sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo –
sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), paprika červená
(voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin)
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mini-chlebíček se šunkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min 30g
(šunka min. 25%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), bageta (pšeničná
mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí pekařské, pekařský
přípravek (cukr, ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
emulgátor E472e, stabilizátor E466, protispékavá látka E516),
rostlinný olej řepkový), margarín (rostlinné oleje a tuky
(řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin),
konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), majolka
(řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory guarová
guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní barvivo
beta-karoten, koření), vejce vařená (vejce (voda, sůl), regulátor
kyselosti kyselina citrónová, konzervant benzoan sodný),
paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový
sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), petržel kudrnka, želatina vepřová konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mini-chlebíček se šlehanou nivou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 30g
(šlehaná niva min 60%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
niva (mléko, sůl, mlékárenské kultury), margarín (rostlinné oleje
a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl,
emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo
karoteny), bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo,
droždí pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová
moučka, pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový),
vlašský ořech, petržel kudrnka

Údaj o výživové hodnotě:

-

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Mini-chlebíček s pěnou „a la losos“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min 30g
(ryby min. 33%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
výrobek z ryb (treska a la losos - 68% aljašská treska, sůl 6,9%,
kvasný ocet lihový, konzervant benzoan sodný, barviva E110,
E124, kouřové aroma, 32% řepkový olej), bageta (pšeničná
mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí pekařské, pekařský
přípravek (cukr, ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
emulgátor E472e, stabilizátor E466, protispékavá látka E516),
rostlinný olej řepkový), margarín (rostlinné oleje a tuky
(řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin),
konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), majolka
(řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory guarová
guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní barvivo
beta-karoten, koření), citron, želatina vepřová konzumní
-

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mini-chlebíček s česnekovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 30g
(česnek. pěna min. 60%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), česnek
čerstvý, česneková pasta (česnek 70% hm., sůl 30%, může
obsahovat oxid siřičitý), čerstvá okurka, čerstvá paprika - kapie,
želatina vepřová konzumní
-

Mini-chlebíček s křenovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.30g
(křen. pěna min.60%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), křenová
příloha (křen (50% hm.), voda, cukr, rostlinný olej, olej, sůl,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant disiřičitan
draselný, antioxidant kyselina askorbová, stabilizátory guma
guar a xanthan, konzervant E211), paprika červená (voda, ocet
kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup, stabilizátor chlorid
vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin), petrželka
kadeřavá, želatina vepřová konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mini-chlebíček s pěnou „a la krab“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 30g
(pěna z ryb s krabí příchutí min. 60%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
surimi tyčinky (voda, surimi 22% (drcené rybí maso 20%,
stabilizátory sorbitol, polyfosforečnany), cukr, škrob (obsahuje
lepek), rekonstituovaný vaječný bílek, řepkový olej, sojová
bílkovina, cukr, jedlá sůl, barviva: kyselina karmínová,
paprikový extrakt, titanová běloba, stabilizátor karagenan, látky
zvýrazňující chuť glutamát sodný, E627, E631, krabí aroma
0,1%. Může obsahovat hořčici, měkkýše, mléko, korýše, celer.),
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), bageta (pšeničná mouka světlá,
voda, vepřové sádlo, droždí pekařské, pekařský přípravek (cukr,
ječná sladová moučka, pšeničná mouka, emulgátor E472e,
stabilizátor E466, protispékavá látka E516), rostlinný olej
řepkový), citrón čerstvý, petržel kudrnka, koncentrát
s citrónovou šťávou 20% (voda, citrónová šťáva z koncentrátu,
kyselina citrónová, aroma, antioxidant kyselina askorbová,
konzervant benzoan sodný)
-

Mini-chlebíček „Toscano“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 30g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), masný
výrobek tepelně neopracovaný (vepřová kýta, jedlá sůl, koření,
cukr, konzervanty dusitan sodný a dusičnan draselný, kouř
z jedlého dřeva), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), rajče čerstvé, salát lollo
čerstvý, petržel kudrnka
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mini-chlebíček „švýcarský“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 25g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), sýr přírodní
polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor
E509, barvivo E160b), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový
a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), sýr s bílou plísní na
povrchu (pasterované mléko, mlékárenské kultury, penicillium
cammemberti, sůl), ), niva (mléko, sůl, mlékárenské kultury),
čarstvý salát lollo, čerstvé hroznové víno

Mini-chlebíček s mozzarellou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
minim. 20g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), mozzarella
(pasterované kravské mléko, kyselina citrónová, sýrařské
kultury, mikrobiální syřidlo, sůl), sušené rajče (rajčata 50%,
slunečnicový olej, kvasný vinný ocet, sůl, aromatické byliny,
antioxidanty kyselina askorbová a oxid siřičitý, regulátory
kyselosti kyselina citrónová a kyselina mléčná),
čerstvý salát lollo, může obsahovat provensálské koření, sušenou
bazalku nebo bazalku čerstvou

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mini-chlebíček s uzeným lososem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 25g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
uzený losos (losos, sůl max. 3,5%, kouř z bukového dřeva),
bageta (pšeničná mouka světlá, voda, vepřové sádlo, droždí
pekařské, pekařský přípravek (cukr, ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E466,
protispékavá látka E516), rostlinný olej řepkový), margarín
(rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené
podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných
kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a
E, barvivo karoteny), majonéza (voda, řepkový olej, modifik.
brambor. škrob, cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, kvasný
ocet lihový, sůl, koření), vaječné žloutky (maltodextrin, oxid
křemičitý), kvasný ocet lihový, stabilizátory guma guar a
xanthan, konzervant sorban draselný), želatina vepřová
konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

CHUŤOVKY
Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chuťovka s poličanem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min 10 g
(poličan min. 10%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny),
poličan (vepřové maso, vepřové syrové sádlo, hovězí maso,
dusitanová solící směs(jedlá sůl s jodem, konzervant dusitan
sodný), startovací kultura, směs koření, extrakty koření,
cukernaté látky, antioxidant erythorban sodný, barvivo červené
řepy),
paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový
sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin)
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní
sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová),

Chuťovka s česnekovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.10g
(česnek.pěna min. 50%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), česnek čerstvý, česneková pasta (česnek 70%
hm., sůl 30%, může obsahovat oxid siřičitý), čerstvá okurka,
čerstvá paprika - kapie, želatina vepřová konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chuťovka s křenovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.10g
(křenová pěna min.50%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a
vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda,
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti kyselina
mléčná, zahušťovadla guar guma a xanthan, konzervant sorban
draselný, ochucovadla, antioxidant kalcium dinatrium EDTA),
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), křenová příloha (křen (50% hm.), voda, cukr,
rostlinný olej, olej, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
konzervant disiřičitan draselný, antioxidant kyselina askorbová,
stabilizátory guma guar a xanthan, konzervant E211), paprika
červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), petrželka kadeřavá, želatina vepřová konzumní
-

Chuťovka se šlehanou nivou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 10g
(niva min.50%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
niva (mléko, sůl, mlékárenské kultury), margarín (rostlinné oleje
a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl,
emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo
karoteny), pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej
řepkový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná
vláknina mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp:
mák či sůl nebo bez posypu), vlašský ořech, petržel kudrnka
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chuťovka s pěnou „a la losos“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min 10g
(losos min.20%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
výrobek z ryb (treska a la losos - 68% aljašská treska, sůl 6,9%,
kvasný ocet lihový, konzervant benzoan sodný, barviva E110,
E124, kouřové aroma, 32% řepkový olej), pečivo (mouka
pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový, pekařský přípravek
(pšeničná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná,
enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl nebo bez posypu),
margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový), voda,
sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban
draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny
A, D a E, barvivo karoteny), citrón, čerstvá petrželka
-

Chuťovka s pěnou „a la krab“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 10g
(pěna z ryb s krabí příchutí min.50 %)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
surimi tyčinky (voda, surimi 22% (drcené rybí maso 20%,
stabilizátory sorbitol, polyfosforečnany), cukr, škrob (obsahuje
lepek), rekonstituovaný vaječný bílek, řepkový olej, sojová
bílkovina, cukr, jedlá sůl, barviva: kyselina karmínová,
paprikový extrakt, titanová běloba, stabilizátor karagenan, látky
zvýrazňující chuť glutamát sodný, E627, E631, krabí aroma
0,1%. Může obsahovat hořčici, měkkýše, mléko, korýše, celer.),
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), pečivo (mouka pšeničná (lepek),
voda, droždí, olej řepkový, pekařský přípravek (pšeničná mouka,
pšeničná vláknina mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl,
posyp: mák či sůl nebo bez posypu),
citrón čerstvý, petržel kudrnka, koncentrát s citrónovou šťávou
20% (voda, citrónová šťáva z koncentrátu, kyselina citrónová,
aroma, antioxidant kyselina askorbová, konzervant benzoan
sodný), cukr
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Chuťovka se šunkou a ananasem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 10g
(šunka min.30%, ananas min.20%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), šunka vepřová (vepřové
maso 62%, voda, škrob E1420, sol. směsE250, stabil.E451,
antioxidant E316, želírovací přípravek E407a, živočišný protein,
glukoza, kořenící extrakty, sůl, barvivo E120, zvýrazňovač chuti
E621),
ananas kompotovaný (voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina
citrónová)

Údaj o výživové hodnotě:

-

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Chuťovka se šunkovou pěnou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

min. 10g
(šunková pěna min. 50%)
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda,
škrob E1420, sol. směsE250, stabil.E451, antioxidant E316,
želírovací přípravek E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící
extrakty, sůl, barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), margarín
(rostlinné oleje a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené
podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných
kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a
E, barvivo karoteny), okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl,
aroma, náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina
benzoová), paprika sladká sypké koření, petrželka kudrnka
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Chuťovka „Toscano“
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.10g
do 24 hodin ode dne prodeje
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), masný výrobek tepelně neopracovaný
(vepřová kýta, jedlá sůl, koření, cukr, konzervanty dusitan sodný
a dusičnan draselný, kouř z jedlého dřeva), margarín (rostlinné
oleje a tuky (řepkový a palmový), voda, sušené podmáslí, sůl,
emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin), konzervant sorban draselný, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, aroma, vitamíny A, D a E, barvivo
karoteny), rajče čerstvé, salát lollo čerstvý, petržel kudrnka
-

Chuťovka s uzeným lososem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.10g
(uzený losos minim. 35%)
do 24 hodin ode dne prodeje
do 5o C
uzený losos (losos, sůl max. 3,5%, kouř z bukového dřeva),
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), majonéza (voda, řepkový
olej, modifik. brambor. škrob, cukr, hořčice (voda, hořčičné
semeno, kvasný ocet lihový, sůl, koření), vaječné žloutky
(maltodextrin, oxid křemičitý), kvasný ocet lihový, stabilizátory
guma guar a xanthan, konzervant sorban draselný), želatina
vepřová konzumní
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Chuťovka s mozzarellou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min.10g
(mozzarella minim. 25%)
do 24 hodin ode dne prodeje
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), mozzarella (pasterované kravské mléko,
kyselina citrónová, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo, sůl),
sušené rajče (rajčata 50%, slunečnicový olej, kvasný vinný ocet,
sůl, aromatické byliny, antioxidanty kyselina askorbová a oxid
siřičitý, regulátory kyselosti kyselina citrónová a kyselina
mléčná), může obsahovat provensálské koření, sušenou bazalku
nebo bazalku čerstvou

Údaj o výživové hodnotě:

-

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Chuťovka se sýrem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

min.10g
(sýr minim. 15%)
do 24 hodin ode dne prodeje
do 5o C
pečivo (mouka pšeničná (lepek), voda, droždí, olej řepkový,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničná vláknina
mikrogranulovaná, enzymy), jodizovaná sůl, posyp: mák či sůl
nebo bez posypu), margarín (rostlinné oleje a tuky (řepkový a
palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), konzervant
sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma,
vitamíny A, D a E, barvivo karoteny), sýr přírodní polotvrdý
švýcarského typu (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b), olivy černé (voda, olivy, sůl
max 3,5%, stabilizátor barviva: glukonan železnatý, může
obsahovat ryby a mandle), čerstvé lollo světlé
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

OBLOŽENÉ MÍSY
Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Mísa obložená uzeninová
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
135g/ 1 pc
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), cikánský kotlet
(vepřová pečeně 67%, pitná voda 23%, vepřové sádlo 5%, jedlá
sůl, konzervant E250, cukr, živočišná bílkovina, stabilizátory
E451 a E450, antioxidant E301, melírující látky E407a a E508,
koření, dextroza, povrchové barvivo kulér E150d),
debrecínská pečeně (vepřové maso-pečeně min. 63%, voda 31
%, bramborový škrob, stabilizátor E450 a 451, živočišná
bílkovina, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadlo E407,
dextroza, pšeničná vláknina bezlepková, antioxidanty E316 a
E331, extrakty koření, aroma, jedlá sůl, konzervant E250,
paprika sladká), poličan (vepřové maso, vepřové syrové sádlo,
hovězí maso, dusitanová solící směs(jedlá sůl s jodem,
konzervant dusitan sodný), startovací kultura, směs koření,
extrakty koření, cukernaté látky, antioxidant erythorban sodný,
barvivo červené řepy), klobása (vepřové maso, vepřová slanina,
jedlá sůl, paprika, koření, antioxidant E300 a E330, sacharoza,
konzervační látka E250)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
zdobení: může obsahovat v různém poměru: salát lollo či hlávkový,
čerstvá okurka, čerstvá papriku – kapii, petržel kudrnka, paprika
červená steril. (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový
sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin), okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma,
náhradní sladidlo – sacharin sodný, konzervant kyselina
benzoová), vejce vařená (vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti
kyselina citrónová, konzervant benzoan sodný)

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mísa obložená se salátem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
150 g / 1 pc
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
salát vlašský speciál (brambory vařené, majolka (řepkový olej, pitná
voda, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob,
semínko hořčice, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant
sorban draselný, přírodní barvivo beta-karoten, koření), výrobní
salám (drůbeží maso strojově oddělené 38%, pitná voda, vepřové
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E450, E451, E250,
barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301, E330, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, protispékavá látka E551, dextróza,
koření, aroma), cuketa sterilovaná (ocet, sůl, výtažky koření,
náhradní sladidlo – sacharin), hrášek mražený, mrkev mražená,
celer sterilovaný (voda, ocet kvasný, sůl), cukr, sůl, pepř, hořčice
(voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření, konzervant E211,
přírodní barvivo lutein), přírodní konzervace Durafresh,
ochucovadlo (barvivo E150d, může obsahovat stopy lepku, vajec,
mléka, celeru a vlčího bobu)), šunka vepřová (vepřové maso 62%,
voda, škrob E1420, sol. směsE250, stabil.E451, antioxidant E316,
želírovací přípravek E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící
extrakty, sůl, barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), sýr přírodní
polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor E509,
barvivo E160b), šunkový salám (vepřový kýta %, voda, sůl,
konzervant E250, stabilizátory E451 a E450, zahušťovadla E407a,
E415 a E1414, cukr, antioxidanty E316 a E301, směs koření),
poličan (vepřové maso, vepřové syrové sádlo, hovězí maso,
dusitanová solící směs(jedlá sůl s jodem, konzervant dusitan sodný),
startovací kultura, směs koření, extrakty koření, cukernaté látky,
antioxidant erythorban sodný, barvivo červené řepy)

může obsahovat v různém poměru: salát lollo či hlávkový, čerstvá
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu zdobení: okurka, čerstvá papriku – kapii, petržel kudrnka, paprika červená
steril. (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo
– sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), vejce vařená
(vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant
benzoan sodný)
Dle přání zákazníma může obsahovat salát salát pařížský (výrobní salám (drůbeží maso strojově oddělené 38%,
pařížský: pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor
E450, E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301,
E330, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, protispékavá látka E551,
dextróza, koření, aroma), majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce,
ocet kvasný lihový, jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice,
stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný,
přírodní barvivo beta-karoten, koření), cuketa sterilovaná (ocet, sůl,
výtažky koření, náhradní sladidlo – sacharin), hrášek sterilovaný
(voda, sůl), cibule, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl,
koření, konzervant E211, přírodní barvivo lutein), cukr, pepř,
přírodní konzervace Durafresh, ochucovadlo (barvivo E150d, může
obsahovat stopy lepku, vajec, mléka, celeru a vlčího bobu)).
Údaj o výživové hodnotě:

-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mísa obložená bez salátu
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek

150g/1 pc
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), sýr přírodní polotvrdý
(mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo
E160b), šunkový salám (vepřový kýta %, voda, sůl, konzervant
E250, stabilizátory E451 a E450, zahušťovadla E407a, E415 a
E1414, cukr, antioxidanty E316 a E301, směs koření), poličan
(vepřové maso, vepřové syrové sádlo, hovězí maso, dusitanová
solící směs (jedlá sůl s jodem, konzervant dusitan sodný),
startovací kultura, směs koření, extrakty koření, cukernaté látky,
antioxidant erythorban sodný, barvivo červené řepy)
může obsahovat v různém poměru: salát lollo či hlávkový, čerstvá
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu zdobení: okurka, čerstvá papriku – kapii, petržel kudrnka, paprika červená
steril. (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo
– sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), vejce vařená
(vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant
benzoan sodný)
Údaj o výživové hodnotě:
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mísa obložená se šunkou a sýrem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
150g/ 1pc
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
šunka vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol.
směsE250, stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek
E407a, živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl,
barvivo E120, zvýrazňovač chuti E621), sýr přírodní polotvrdý
(mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo
E160b)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu zdobení: může obsahovat v různém poměru: salát lollo či hlávkový, čerstvá
okurka, čerstvá papriku – kapii, petržel kudrnka, paprika červená
steril. (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo
– sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), vejce vařená
(vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant
benzoan sodný)

Údaj o výživové hodnotě:

-

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Mísa obložená sýrová
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
145g/ 1 pc
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b),
sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b), niva (mléko, sůl,
mlékárenské kultury), sýr s bílou plísní na povrchu (pasterované
mléko, mlékárenské kultury, penicillium cammemberti, sůl), sýr
přírodní polotvrdý švýcarského typu (mléko, sůl, sýrařské
kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo E160b)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu zdobení: může obsahovat v různém poměru: salát lollo či hlávkový, čerstvá
okurka, čerstvá papriku – kapii, petržel kudrnka, paprika červená
steril. (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo – sacharin),
okurky sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo
– sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), vejce vařená
(vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant
benzoan sodný)

Údaj o výživové hodnotě:

-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Mísa obložená zeleninová malá
Mísa obložená zeleninová velká
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
malá (6 pc) min. 1300g
velká (8pc) min. 2100g
do 24 hodin ode dne dodání
do 5o C
stříbřité cibulky sterilované (cibulky, voda, sůl s jodem, kvasný
ocet lihový, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
antioxidant disiřičitan draselný, aroma), paprika - kapie čerstvá,
rajčata čerstvá, salátová okurka čerstvá, cherry rajčátka, salát
lollo nebo hlávkový čarstvý, kukuřičky sterilované (kukuřičné
klásky, voda, cukr, sůl s jodem, kvasný ocet lihový, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, barvivo riboflavin), ředkvičky,
olivy černé (voda, olivy, sůl max 3,5%, stabilizátor barviva:
glukonan železnatý, může obsahovat ryby a mandle), olivy
zelené (voda, olivy 36%, sůl 5%, regulátor kyselosti E270,
antioxidant E300)
-

Pro odběratele aktualizace dne: ……30. dubna 2015……………………

OSTATNÍ

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Uzenina s cibulí v aspiku
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
1000g, 2000g
do 5 dnů ode dne dodání
do 5o C
výrobní salám (drůbeží maso strojově oddělené 38%, pitná voda,
vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E450,
E451, E250, barvivo E120, E150c, antioxidant E300, E301,
E330, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, protispékavá látka
E551, dextróza, koření, aroma), cibule, želatina vepřová
konzumní, ocet (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový
karamel), paprika červená (voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
glukózový sirup, stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady,
sladidlo – sacharin), sterilovaný hrášek (voda, sůl), vejce vařená
(vejce (voda, sůl), regulátor kyselosti kyselina citrónová,
konzervant benzoan sodný),koření

Údaj o výživové hodnotě:

-
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Údaj o výživové hodnotě:

Dort aspikový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
min. 1000g
do 5 dnů ode dne dodání
do 5o C
aspik konzumní (vepřová želatina, ocet, cukr, sůl, koření), šunka
vepřová (vepřové maso 62%, voda, škrob E1420, sol. směsE250,
stabil.E451, antioxidant E316, želírovací přípravek E407a,
živočišný protein, glukoza, kořenící extrakty, sůl, barvivo E120,
zvýrazňovač chuti E621), chlebíčkový salát (brambory vařené,
majolka (řepkový olej, pitná voda, vejce, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, modifikovaný škrob, semínko hořčice, stabilizátory
guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, přírodní
barvivo beta-karoten, koření), cukety sterilované (ocet, sůl,
výtažky koření, náhradní sladidlo sacharin), hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření, konzervant E211,
přírodní barvivo lutein), ochucovadlo (barvivo E150d, může
obsahovat stopy lepku, vajec, mléka, celeru a vlčího bobu),
přírodní konzervace Durafresh), šunkový salám (vepřový kýta
%, voda, sůl, konzervant E250, stabilizátory E451 a E450,
zahušťovadla E407a, E415 a E1414, cukr, antioxidanty E316 a
E301, směs koření), sýr přírodní polotvrdý (mléko, sůl, sýrařské
kultury, syřidlo, stabilizátor E509, barvivo E160b), okurky
sterilované (voda, kvasný ocet, sůl, aroma, náhradní sladidlo –
sacharin sodný, konzervant kyselina benzoová), paprika červená
(voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
stabilizátor chlorid vápenatý, kořenící přísady, sladidlo –
sacharin)

Salát ovocný
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
lahůdkářský výrobek
1000g
do 24 hodin od data výroby
do 5o C
ovoce kompotované (může obsahovat cukr, regul.kys. kyselina
citrónová) a čerstvé dle sezóny a požadavku zákazníka
(cukr - aroma ethylvanilin)
-
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