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Selská tlačenka tmavá ............. 305
Selské maso ve vlastní šťávě .. 535
Selské vepřové sádlo
v konzervě ............................ 663
Selský játrový salám ................ 335
Selský trvanlivý salám ............. 478
Sereďská klobása .................... 500
Sereďský guláš ........................ 606
Sereďský salám ....................... 521
Sezónní salám ......................... 198
Sigordská klobása v konzervě . 728
Sigordská klobása .................... 108
Skalický uzený lalok ................ 436
Skopová klobása ..................... 109
Skopové na česneku ............... 664
Skopový perkelt ....................... 607
Skopový salám ........................ 127
Slatinská klobása .................... 110
Slepičí paštika ......................... 336
Slezská gardava ...................... 350
Slezská tlačenka ..................... 306
Slezský salám ......................... 128
Sliačský salám ......................... 199
Slovácké domácí klobásy ........ 111
Slovenská šunka ..................... 270
Slovenská zelňačka ................. 704
Slovenský salám ..................... 129
Smažená cibule ....................... 706
Smíchovský salám .................. 522
Speciální gulášová polévka ..... 403
Speciální hovězí guláš ............ 608
Speciální skopový guláš .......... 609
Speciální šunkový závin .......... 271
Speciální vepřový guláš ........... 610

abecední rejstřík
Spišská klobása ...................... 450
Spišská tlačenka ..................... 307
Spišské fazole s párkem ......... 665
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Taliány ..................................... 357
Taliány v konzervě .................. 697
Tatarská směs ......................... 580
Tatarské maso ......................... 532
Tatra krém bůčkový ................. 581
Tatra krém játrovo-masový ...... 582
Tatra krém játrový ................... 583

Tatra krém masový .................. 584
Tatranské párky ....................... 723
Tatranský guláš ....................... 612
Tatranský jemnozrnný salám ... 482
Tatranský salám ...................... 483
Telecí maso na paprice ........... 669
Telecí maso na zelenině .......... 670
Telecí okruží na paprice .......... 671
Telecí okruží zadělávané ......... 672
Tmavá huspenina .................... 345
Tmavá tlačenka lidová ............. 310
Točený salám .......................... 131
Tokajský salám ........................ 524
Topinka masová směs ............. 585
Topoľčianský salám ................. 204
Tradiční lovecký salám ZTS .... 510
Tradiční špekáčky ZTS .............. 81
Trampská cigára ...................... 115
Trampská svačina ................... 205
Trebišovská pomazánka .......... 586
Trenčianske jemné párky
s fazuľou ............................... 673
Trnavský salám ....................... 206
Turistické klobásy .................... 729
Turistické párky ....................... 451
Turistický guláš ........................ 613
Turistický hovězí guláš
s houbami ............................. 614
Turistický nářez ....................... 674
Turistický paprikový salám ...... 484
Turistický salám ....................... 207
Turistický trvanlivý salám ......... 485
Tyrolský salám ........................ 208
U
Uherský salám ......................... 525
Uhlířky ..................................... 351
Úvalský játrový sýr .................. 338
Uzená lahůdka z karé .............. 437
Uzená panenská pečeně ......... 272
Uzená slanina .......................... 415
Uzená vepřová hlava ............... 438
Uzená vepřová krkovice .......... 438
Uzená vepřová ouška .............. 439
Uzená vepřová pečeně ............ 439
Uzená vepřová plec rolovaná .. 440
Uzená vepřová plec s kostmi ... 440

abecední rejstřík
Uzená vepřová žebírka ........... 441
Uzené hovězí maso ................. 441
Uzené maso s hrachovým
protlakem ............................. 675
Uzené pyré s fazolí .................. 587
Uzené vepřové chvostíky ........ 442
Uzené vepřové koleno ............. 442
Uzené vepřové nožičky ........... 443
Uzený bůček rolovaný ............. 443
Uzený bůček s fazolí
v rajčatové omáčce .............. 676
Uzený bůček s hrachovou kaší . 677
Uzený hovězí jazyk ................. 444
Uzený hovězí jazyk s hrachem
a kroupami ........................... 678
Uzený ocásek s křížovou kostí .. 444
Uzený vepřový bok .................. 445
Uzený vepřový jazyk
s podjazyčím ........................ 445
V
Valašské skopové na divoko ... 679
Valašský salám ....................... 209
Vamberecký guláš ................... 615
Vánoční klobása ...................... 424
Vánoční klobása v konzervě ... 730
Vařená uzená krkovice s kostmi . 390
Vařená uzená pečeně s kostmi . 390
Vařená uzená rolovaná plec .... 391
Vařená uzená šunka s kostmi . 392
Vařený uzený bok s kostmi ..... 393
Vařený uzený hovězí jazyk ...... 394
Vážská roláda .......................... 273
Vemínko na paprice ................ 680
Vepřová hlava lisovaná ........... 358
Vepřová hlava rolovaná ........... 359
Vepřová kolínka v aspiku ........ 373
Vepřová pomazánka Camping .. 588
Vepřové domácí klobásy ......... 113
Vepřové maso na paprice ....... 589
Vepřové maso s játry ............... 590
Vepřové maso ve vlastní šťávě . 536
Vepřové plíčky na kyselo ......... 681
Vepřové plíčky na paprice ....... 682
Vepřové plíčky s uzeným
masem ................................. 683
Vepřové řízky syrové obalované . 430

Vepřové slezinky na slanině .... 684
Vepřové srdce na majoránce ... 685
Vepřový guláš .......................... 616
Vepřový jazyk ve vlastní šťávě . 686
Veronský salám ....................... 210
Vihorlatský salám .................... 486
Vinná klobása .......................... 425
Vinná klobása lahůdková ......... 426
Vinohradský salám .................. 211
Vlašský salát ........................... 366
Vlašský salát se šunkou .......... 374
vložka do specialit černá ......... 280
vložka do specialit světlá ......... 281
vložka do specialit žlutá ........... 282
Vršatec .................................... 526
Vtáčnik ..................................... 527
Vuřty .......................................... 84
Vuřty pro diabetiky ..................... 85
Vuřty z koňského masa ............. 86
Výběrová paštika ..................... 591
Výběrové párky extra ................ 78
Výběrové špekáčky ................... 82
Vykládaná pečínková roláda ... 274
Vysočanská roláda .................. 275
Vysočina .................................. 487
Z
Zabijačkové zelí ....................... 687
Zabijačkový prejt ..................... 297
Zabijačkový prejt v konzervě ... 688
Zabijačkový salám ................... 360
Zadělávané dršťky ................... 689
Záhorský salám ....................... 212
Zámecké párky ........................ 724
Zámecké ragú ......................... 690
Zápražka / Zásmažka .............. 706
Zbojnické maso ....................... 691
Zbojnický salám ....................... 213
Zelná polévka .......................... 705
Zemplínské pikantní zelí
s domácí klobásou ............... 692
Zemplínské zelí s klobásou ..... 693
Zvolenská tlačenka .................. 311
Ž
Žampionová roláda ESO ......... 276
Židenický salám ....................... 132
Žitavský dietní salám ............... 214

jmenný rejstřík

JMENNÝ REJSTŘÍK
A
aspik ........................................ 368
B
bílý pokryv ............................... 502
bok debrecínský ...................... 223
~ paprikovaný vařený ........... 258
~ uzený domácí s kostmi ...... 397
~ uzený vařený s kostmi ....... 393
~ vepřový uzený ................... 445
bůček lahůdkový ...................... 387
~ rolovaný uzený .................. 443
~ uzený s fazolí v rajčatové
omáčce .......................... 676
~ uzený s hrachovou kaší ..... 677
C
camping beef ........................... 619
cibule smažená ....................... 706
cigára lázeňská ....................... 114
~ trampská ........................... 115
Č
čajovky .................................... 406
čočka s párkem ....................... 620
~ s uzeným masem .............. 621
D
dršťky zadělávané ................... 624
~ zadělávané ........................ 689
F
fazole bílé s uzeným bůčkem .. 618
~ spišské s párkem ............... 665
G
gardava slezská ...................... 350
grill meat .................................. 541
guláš bratislavský .................... 592
~ domácí hovězí ................... 593
~ domácí vepřový ................. 594
~ hovězí ................................ 599
~ maďarský .......................... 600
~ radvaňský .......................... 602
~ rumunský ........................... 603
~ segedínský ........................ 605
~ sereďský ............................ 606
~ speciální hovězí ................ 608
~ speciální skopový .............. 609

guláš speciální vepřový ........... 610
~ táborský ............................. 611
~ tatranský ............................ 612
~ turistický ............................ 613
~ ~ hovězí s houbami ........ 614
~ vamberecký ....................... 615
~ vepřový .............................. 616
~ z hovězích hlav .................. 596
~ z koňského masa .............. 597
~ z vepřových hlav ................ 598
H
hašé masové v konzervě ......... 659
~ pečené .............................. 382
hlava vepřová lisovaná ............ 358
~ vepřová rolovaná ............... 359
~ vepřová uzená ................... 438
hovězí beckovské .................... 617
~ na divoko ........................... 645
~ Stroganov .......................... 650
huspenina ................................ 340
~ lahůdková I ........................ 342
~ lahůdková II ....................... 343
~ lahůdková se salámem ...... 371
~ lidová ................................. 344
~ obyčejná ............................ 341
~ s vepřovým jazykem .......... 370
~ tmavá ................................ 345
CH
chvostíky vepřové uzené ......... 442
J
jaternice ................................... 285
jaternice domácí ...................... 283
~ dožínkové .......................... 284
~ lahůdkové hrubosekané .... 286
~ moravské ........................... 287
~ pražské ESO ..................... 288
~ šarišské ............................. 289
játra hovězí dušená ................. 628
~ hovězí na slanině .............. 629
játrovky .................................... 317
~ lahůdkové .......................... 326
~ s hořčicí ............................. 318
~ s lečovou zeleninou ........... 319

jmenný rejstřík
jazyk hovězí na slanině ........... 630
~ ~ uzený ........................... 444
~ ~ uzený s hrachem
a kroupami ..................... 678
~ ~ uzený vařený ............... 394
~ ~ v konzervě ................... 631
~ vepřový uzený
s podjazyčím ................. 445
~ vepřový ve vlastní šťávě ... 686
jelítka ....................................... 292
~ domácí kroupová ............... 290
~ domácí žemlová ................ 291
~ kroupová ESO ................... 293
~ lahůdková hrubosekaná .... 294
ježek studenský k opékání ...... 725
K
karbanátky syrové obalované .. 428
~ z koňského masa .............. 381
klobása baštýřská .................... 490
~ bílá .................................... 418
~ bílá lahůdková ................... 419
~ bratislavská ....................... 491
~ čabajská I .......................... 492
~ čabajská II ......................... 493
~ detvianská ......................... 494
~ domácí ................................ 92
~ domácí s bramborami ........ 623
~ domácí skopová .................. 93
~ dunajská ............................ 495
~ gombasecká ...................... 496
~ horácká ............................. 448
~ ipeľská ................................. 96
~ ještědská ........................... 157
~ k zapékání do těsta ........... 420
~ kari ...................................... 98
~ krajová ............................... 100
~ levočská ............................ 101
~ levočská lahůdková ........... 102
~ lužnická ............................. 449
~ magurská .......................... 497
~ na grilování ........................ 421
~ novozámecká .................... 498
~ papriková ........................... 105
~ pohronská .......................... 106
~ polická ............................... 499
~ přeštická ............................ 107

klobása sereďská .................... 500
~ sigordská ............................ 108
~ sigordská v konzervě ......... 728
~ skopová ............................. 109
~ slatinská ............................ 110
~ spišská .............................. 450
~ súľovská ............................ 112
~ sváteční ............................. 422
~ šumavská .......................... 423
~ vánoční .............................. 424
~ vánoční v konzervě ........... 730
~ vinná .................................. 425
~ vinná lahůdková ................ 426
klobásy delikatesky ................... 99
~ hanácké ............................... 94
~ hronské ............................... 95
~ jelení .................................... 97
~ moravské ........................... 103
~ orlické ................................ 726
~ ostravské ........................... 104
~ pikantní .............................. 727
~ slovácké domácí ................ 111
~ turistické ............................ 729
~ vepřové domácí ................. 113
koleno šunkové ....................... 356
~ vepřové dušené Alex ......... 714
~ vepřové uzené ................... 442
kolínka vepřová v aspiku ......... 373
kostky martinovské .................. 330
Krahulík ................................... 654
krém játrový ............................. 320
~ játrový se sýrem Labužník . 561
~ lahůdkový .......................... 562
~ lahůdkový ovarový ............. 327
~ lahůdkový vepřový ............. 563
~ Tatra bůčkový .................... 581
~ Tatra játrovo-masový ......... 582
~ Tatra játrový ...................... 583
~ Tatra masový ..................... 584
krev dušená ............................. 694
krkovice domácí uzená s k. ..... 394
~ vařená uzená s k. .............. 390
~ vepřová uzená ................... 438
krkovička domácí uzená
v konzervě ..................... 713
krkovička moravská ................. 251

jmenný rejstřík
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