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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 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 NE NE

Mléko a výrobky z něj ANO

Skořápkové plody a výrobky z nich NE NE

Celer a výrobky z něj NE NE

Hořčice a výrobky z ní ANO

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

ANO

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj NE NE

Měkkýši a výrobky z nich NE NE

% masa

35832

9,3
1,8

Alergologické informace

majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, cukr, ocet kvasný, zahušťovadlo: 

modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan; hořčičné 

semeno, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorban draselný, koření), 

tavený sýr [sýry (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, konzervant: lysozym - obsahuje vaječnou 

bílkovinu), voda, tvaroh, sušená syrovátka, tavicí soli: E331, E451], 20% turistický salám 

(vepřové a hovězí maso, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: 

dusitan sodný), extrakty koření, stabilizátor: difosforečnany, koření, antioxidanty: kyselina 

erythorbová, erythorban sodný; česnek (obsahuje oxid siřičitý a siřičitany), směs 

polysacharidů), salám (30% vepřové kůže, 28% drůbeží maso strojně oddělené, voda, 7% 

vepřové maso, škrob, vláknina, jedlá sůl, česnek, vepřová bílkovina, antioxidanty: kyselina L-

askorbová, extrakt s vysokým obsahem tokoferolů; modifikovaný škrob, zahušťovadla: 

karagenan, guma guar, xanthan; stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany; dextróza, 

směs koření a extraktů koření, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, regulátor 

kyselosti: uhličitany sodné, barvivo: karmíny, jodičnan draselný, konzervant: dusitan sodný), 

konzervanty: benzoan sodný a sorban draselný; aroma salám (dextróza, glukózový sirup, 

aroma, jedlá sůl, škrob).

Krajánek Turistická pomazánka 100g

Turistická pomazánka

ALIMPEX-MASO, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika

2-5°C

8595121828791
100g

Deklarace produktu

1338/324
30
6,4
4,1
2,4


