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Číslo výrobku 
doplní ALIMPEX FOOD a.s.

Název výrobku  (obchodní)

Název výrobku  (dle legislativy)

Výrobce / dodavatel

(adresa, telefon, mail)

Složení

Hmotnost / objem výrobku
EAN výrobku
Výživové údaje na 100g/ml výrobku
Energetická hodnota (kJ/kcal)
Tuky (g)

z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)

z toho cukry (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)
Skladovací teplota (např. 4 - 8 °C)

Alergenní složky

Výrobek 

obsahuje

(ANO/NE)

Křížová 

kontaminace

(ANO/NE)

Vložte foto jako přílohu

(max. rozlišení 600x600) 

Obiloviny obsahující lepek NE NE

Korýši a výrobky z nich NE NE

Vejce a výrobky z nich NE ANO

Ryby a výrobky z nich NE NE

Jádra podzemnice olejné (arašídy) 

a výrobky z nich
NE NE

Sójové boby (sója) a výrobky z nich ANO

Mléko a výrobky z něj ANO

Skořápkové plody a výrobky z nich NE ANO

Celer a výrobky z něj NE NE

Hořčice a výrobky z ní NE NE

Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich NE NE

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích

vyšších než 10mg/kg nebo 10mg/l 

vyjádřeno jako SO2

NE NE

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj NE NE

Měkkýši a výrobky z nich NE NE

% masa

64719

2,9
0,28

Alergologické informace

Mražený krém s rostlinným tukem se slaným karamelem s proužky mraženého krému s 

rostlinným tukem s vanilkovou příchutí s polevou z mléčné čokolády s kousky 

karamelizovaného cukru.  Složení: obnovené odtučněné mléko, 30,6% poleva z mléčné 

čokolády (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, bezvodý mléčný tuk, sušené odtučněné 

mléko, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), cukr, rostlinný tuk (kokosový, 

palmový), glukózový sirup, 3,2% karamelizované kousky cukru (cukr, glukózový sirup, 

invertní cukrový sirup, emulgátor: hydrogenuhličitan sodný), 2,1% topping ze slaného 

karamelu [33,5% slaný karamel (cukr, slazené kondenzované mléko, slané máslo), voda, 

glukózový sirup, modifikovaný škrob, cukr, karamelizovaný cukr, emulgátor: mono- a 

diglyceridy mastných kyselin; regulátor kyselosti: mléčná kyselina; stabilizátor: xanthan; 

přírodní aroma], laktóza a mléčné bílkoviny, karamelizovaný cukrový sirup, emulgátor: 

mono- a diglyceridy mastných kyselin; stabilizátory: guma guar, karubin, karagenan, alginát 

sodný; jedlá sůl, aromata, barvivo: karoteny.

na 100g

Polárka Hogo Fogo slaný karamel

Mražený krém s rostlinným tukem se slaným karamelem s proužky mraženého krému s rostlinným tukem s vanilkovou příchutí s polevou z mléčné čokolády s kousky karamelizovaného cukru.

Prodávající: ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 – Kyje, ČR.Výrobce:ICE 

CREAM FACTORY COMAKER, S.A., Av. de Vicente Vidal s/n, 46600 Alzira (Valencia), 

Španělsko

-18°C nebo nižší

8595121833511
90ml / 61g

Deklarace produktu

1396/335
20,4
14
35
31


