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Informace o čepovaných produktech Plzeňského Prazdroje, a.s. 
 

Pilsner Urquell 
Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,4% obj. 

Pilsner Urquell nefiltrovaný 
Pivo ležák světlý. Nefiltrovaný. Obsah alkoholu: 4,5% obj. 

Gambrinus nefiltrovaný 
Pivo ležák světlý. Nefiltrovaný. Obsah alkoholu: 4,9% obj. 

Gambrinus Nepasterizovaný 
Pivo výčepní světlé. Obsah alkoholu: 4,3% obj. 

Gambrinus Originál 10 
Pivo výčepní světlé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,3% obj. 

Gambrinus Nepasterizovaná 12 
Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 5,2 % obj. 

Excelent 11 
Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,7% obj. 

Radegast nefiltrovaný 
Pivo ležák světlý. Nefiltrovaný. Obsah alkoholu: 4,8% obj. 

Radegast Ratar 

Pivo výčepní světlé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,3% obj. 

Radegast Rázná 10 
Pivo výčepní světlé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,0% obj. 

Radegast Ryze Hořká 12 
Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 5,1% obj. 

Velkopopovický Kozel nefiltrovaný 
Pivo ležák světlý. Nefiltrovaný. Obsah alkoholu: 5,3% obj. 

Velkopopovický Kozel světlý 
Pivo výčepní světlé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,0% obj. 

Velkopopovický Kozel 11 
Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,6% obj. 

Velkopopovický Kozel Mistrův Ležák 

Pivo ležák světlý nefiltrovaný. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,8%obj. 

Velkopopovický Kozel Černý 
Pivo výčepní tmavé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 3,8% obj. 

Kozel Mistrův ležák 

Pivo ležák světlý. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 4,8% obj. 

Master polotmavý 13 
Pivo speciální polotmavé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 5,3% obj. 

Master tmavý 18 
Pivo speciální tmavé. Pasterizováno. Obsah alkoholu: 7,0% obj. 
 

Pro všechny výše zmíněné produkty platí – Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty. Vel-

kopopovický Kozel Černý a Master tmavý 18 obsahují cukr. 

Pro všechny nefiltrované varianty platí – Zákal je přirozenou vlastností piva způsobenou zbyt-

kem pivovarských kvasinek. 
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Birell 
Pivo nealkoholické světlé. Pasterizováno. 

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty, kyselina mléčná. Obsah alkoholu: max 0,5% obj. výživové hodnoty na 

100 ml = Energetická hodnota 86 kJ/21 kcal; Tuky 0,0 g, Nasycené mastné kyseliny 0,0 g, Sacharidy 3,3 g – z toho 

cukry 2,2 g; Bílkoviny 0,2 g; Sůl 0,02 g. Referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) na 

100 ml = Energetická hodnota 1,1%; Sacharidy 1,3% – z toho cukry 2,4%; Bílkoviny 0,4%; Sůl 0,3%. 
Obsahuje zanedbatelné množství tuků a nasycených mastných kyselin.  

 

Birell Hrozno 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo světlé 30% (voda, ječné slady, chmelové produkty, kyselina mléčná), cukr, citrónová 

šťáva z koncentrátu 2,3%, přírodní aromata, hroznová šťáva z koncentrátu 0,2%, barvící koncentrát ze sladkých bram-

bor a ze světlice barvířské, vitamin B-5, vitamin B-6. Obsah alkoholu: max. 0,3% obj. Obsah ovocné šťávy v hotovém 

výrobku 2,5%. Vláknina z ovoce může způsobit tvorbu sedliny. Syceno oxidem uhličitým. 

 

Birell Červený pomeranč 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo polotmavé 40% (voda, ječné slady, chmelové výrobky, kyselina mléčná), cukr, citró-

nová šťáva z koncentrátu 2,0%, přírodní pomerančové aroma s jinými přírodními aromaty, šťáva z koncentrátu červe-

ného pomeranče 0,5%, barvivo: beta-karoten, vitamin B-5, vitamin B-6, vitamin C. Obsah alkoholu: max. 0,3% obj. 

Obsah ovocné šťávy v hotovém výrobku 2,5%. Zákal je přirozený. Vláknina z ovoce může způsobit tvorbu sedliny. 

Syceno oxidem uhličitým. 

 

Birell Cola s kolovým oříškem 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo světlé 30% (voda, ječné slady, chmelové výrobky, kyselina mléčná), cukr, ječný 

sladový extrakt, přírodní aromata, citrónová šťáva z koncentrátu, antioxidant: kyselina askorbová, kofein, extrakt ze 

skořicové kůry, extrakt z kolového ořechu 0,006%. Obsah alkoholu: max. 0,5% obj. Vláknina z ovoce může způsobit 

tvorbu sedliny. Syceno oxidem uhličitým. 

 

Birell Bezovka s bezovým květem 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo světlé 30% (voda, ječné slady, chmelové výrobky, kyselina mléčná), cukr, citrónová 

šťáva z koncentrátu, přírodní aromata, sladidlo: steviol-glykosidy, extrakt z bezového květu 0,09%. Obsah alkoholu: 

max. 0,3% obj. Obsah ovocné šťávy v hotovém výrobku 3%. Vláknina z ovoce může způsobit tvorbu sedliny. Zákal je 

přirozený. Syceno oxidem uhličitým.  

 

Birell s příchutí Ledový čaj s broskví 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo světlé 40% (voda, ječné slady, chmelové výrobky, kyselina mléčná), cukr, citrónová 

šťáva z koncentrátu 1,6%, přírodní aromata. Obsah alkoholu: max. 0,3% obj. Obsah ovocné šťávy v hotovém výrobku 

1,6%. Vláknina z ovoce může způsobit tvorbu sedliny. Zákal je přirozený. Syceno oxidem uhličitým.  

 

Birell Citronáda s citróny 
Pivo nealkoholické ochucené. Pasterizováno. 

Složení: voda, nealkoholické pivo světlé 30% (voda, ječné slady, chmelové výrobky, kyselina mléčná), cukr, ovocné 

šťávy z koncentrátu (citrónová 2,3%, jablečná 2,0%, pomerančová 1,7%), citrónový extrakt, přírodní aroma, stabilizá-

tor: karubin. Obsah alkoholu: max. 0,3% obj. Obsah ovocné šťávy v hotovém výrobku 3%. Syceno oxidem uhličitým.  
 

Pro všechny výše zmíněné produkty platí, že obsahují alergen A1 - obiloviny obsahující lepek  
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Kingswood Apple Cider Original 
Cidr. Pasterizováno. 

Složení: voda, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, glukózový sirup, CO2, citrónová šťáva z koncentrátu, 

jablečná šťáva z koncentrátu, přírodní aromata, barvivo: ječný sladový extrakt, světlice barvířská, jedlá sůl. Obsah al-

koholu: 4,5% obj. Bez lepku. 
 

 

Kingswood Apple Cider Sweet Rosé 
Cidr. Pasterizováno. 

Složení: voda, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, glukózový sirup, cukr, jablečná šťáva z koncentrátu, CO2, citró-

nová šťáva z koncentrátu, přírodní aromata, barvivo: koncentrát z mrkve, světlice barvířská. Obsah alkoholu: 4,5% obj. 

Bez lepku. 
 
 

Kingswood Apple Cider Dry 
Cidr. Pasterizováno. 

Složení: voda, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, glukózový sirup, CO2, citrónová šťáva z koncentrátu, 

jablečná šťáva z koncentrátu, přírodní aromata, barvivo: ječný sladový extrakt, světlice barvířská; jedlá sůl, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová. Obsah alkoholu: 5% obj. Bez lepku. 
 

 

Frisco Brusinka 
Cidr ochucený. Pasterizováno. 

Složení: voda, glukózový sirup, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, CO2, regulátor kyselosti: kyselina citró-

nová a kyselina mléčná, karamel, přírodní sůl, přírodní aromata, brusinková šťáva z koncentrátu, přírodní barvivo: ant-

hoyany. Obsah alkoholu: 4,5% obj.  

 

Frisco Jablko a citrón 
Cidr ochucený. Pasterizováno. 

Složení: voda, glukózový sirup, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, CO2, přírodní aromata, regulátor kyselos-

ti: kyselina citrónová a kyselina mléčná, karamel, přírodní sůl, přírodní barvivo: ječný sladový extrakt. Obsah alkoholu: 

4,5% obj.  

 

Frisco Lesní ovoce 
Cidr ochucený. Pasterizováno. 

Složení: voda, glukózový sirup, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, CO2, přírodní barvivo: koncentrát 

z mrkve, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, přírodní sůl. Obsah alkoholu: 4,5% obj. 

 

Frisco Ananas a lemongrass 
Cidr ochucený. Pasterizováno. 

Složení: voda, glukózový sirup, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, CO2, regulátor kyselosti: kyselina citró-

nová a kyselina mléčná, přírodní aromata, karamel, přírodní sůl. Obsah alkoholu: 4,5% obj. 
 

 

Frisco Spritz 
Cidr ochucený. Pasterizováno. 
Složení: voda, glukózový sirup, zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, cukr, oxid uhličitý, přírodní aromata, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová a kyselina octová, barvící koncentrát z mrkve a světlice barvířské. Obsah alkoholu 4,5% 

obj.                            
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Pro všechny výše zmíněné produkty platí – Vyrábí: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 

97 Plzeň, Česká republika. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Baleno v ochranné 

atmosféře 
 

Swist cola 
Limonáda s kolovou příchutí s cukrem a sladidly. Pasterizováno. 

Složení: voda, cukr, oxid uhličitý, barvivo E150d, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: cyklamáty a sacha-

rin, přírodní aroma včetně kofeinu, konzervant: benzoát sodný. 

Uchovávejte v chladu a suchu. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. 

Vyrábí: Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko. 

Distributor pro ČR: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika. 

Baleno v ochranné atmosféře. 

Nutriční hodnoty na 100 ml: Energetická hodnota max. 83 kJ, 20 kcal. Bílkoviny 0,0 g. Obsah sacharidů max. 5g. Ob-

sah tuků a nasycených mastných kyselin 0 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


