
Steinhauser, s.r.o., Karasova 378, Tišnov 666 01

Přehled výrobků s obsahem alergenů

alergenní složka
zdroj alergenní složky (přísada) ve výrobku    (název 

/ číslo / dodavatel popřípadě výrobce přísady)

Hořčice a výrobky z hořčice PAPRIKA DEKOR / FCZA-00023 / TRUMF International s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Celer a výrobky z celeru

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy
UHERSKÁ KLOBÁSA SOLO / FVZA-10471 / TRUMF International 

s.r.o. 

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy
UHERSKÁ KLOBÁSA SOLO / FVZA-10471 / TRUMF International 

s.r.o. 

Hořčice a výrobky z hořčice SELE NA ROŽNI / IDC-FOOD, s.r.o.

Hořčice a výrobky z hořčice SELE NA ROŽNI / IDC-FOOD, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR NIVA / Mlékárna Otinoves s.r.o.

Suché skořápkové plody, tj.  lískové ořechy LÍSKOVÁ JÁDRA/ K-Servis Praha a.s.

Hořčice a výrobky z hořčice
FLORENTINO SALAMI SOLO / FCZA-07707 / TRUMF International 

s.r.o.

Sója a výrobky ze sóji MONTÍK KOMBI  / FCZA-03572-0230 / TRUMF International s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR PARMIGIANO REGGIANO / Bidvest Czech Republic, s.r.o.

Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, 

špalda, kamut a jejich hybridy) a výrobky z nich

CIBULE SMAŽENÁ SUŠENÁ / FCZA-01564 / TRUMF International 

s.r.o.

Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, 

špalda, kamut a jejich hybridy) a výrobky z nich

CIBULE SMAŽENÁ SUŠENÁ / FCZA-01564 / TRUMF International 

s.r.o.

Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, 

špalda, kamut a jejich hybridy) a výrobky z nich
STROUHANKA / SEDLÁŘOVO PEKAŘSTVÍ

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR PARMIGIANO REGGIANO / Bidvest Czech Republic, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Celer a výrobky z celeru

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Celer a výrobky z celeru

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy

Hořčice a výrobky z hořčice

Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy SÝR EIDAM / LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Sója a výrobky ze sóji
JUNIOR KOMBI ST / FCZA-03680-0600 /                                    

TRUMF International s.r.o.

* výrobek Montík může obsahovat z reworku všechny uvedené alergeny

Vypracoval: Mgr. Marcel Konečný, dne: 29.12.2016

Platné pro rok 2017

Marinované koleno b. k.

Marinovaný bůček b. k.

HELA PIKANT / 255688 / FIMEX, spol. s.r.o.

Suché skořápkové plody, tj.  lískové ořechy

Hořčice a výrobky z hořčice

LÍSKOVÁ JÁDRA/ K-Servis Praha a.s.

FLORENTINO SALAMI SOLO / FCZA-07707 / TRUMF International 

s.r.o.

Grilovací klobása s nivou

Grilovací klobása s eidamem

Uherská klobása

Uherská klobása bílá

VÍDEŇSKÉ PÁRKY TS "CR" / 189198 / FIMEX, spol. s.r.o.

název výrobku

Sekaná

Vídeňské párky 

Pečený bok

Pečené koleno

Florentino

Špekáčky s Eidamem a 

Parmezánem

Párek Exklusiv s Parmezánem

Vídeňská sekaná 

Párek Extra

Výrobní salám

Montík *

Klobása s lískovými ořechy

HELA PIKANT / 255688 / FIMEX, spol. s.r.o.

Bok pikant

Eso párky

VÍDEŇSKÉ PÁRKY TS "CR" / 189198 / FIMEX, spol. s.r.o.

VÍDEŇSKÉ PÁRKY TS "CR" / 189198 / FIMEX, spol. s.r.o.

HELA PIKANT / 255688 / FIMEX, spol. s.r.o.


