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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) 16

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 1,5
Sacharidy (g) 27,6

z toho cukry (g) 2,1
Bílkoviny (g) 11,9
Sůl (g) 1,5
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 ANO

Korýši a výrobky z nich NE NE

Vejce a výrobky z nich ANO

Ryby a výrobky z nich ANO

Jádra podzemnice olejné (arašídy) 

a výrobky z nich
NE NE

Sójové boby (sója) a výrobky z nich NE NE

Mléko a výrobky z něj NE NE

Skořápkové plody a výrobky z nich NE ANO

Celer a výrobky z něj NE NE

Hořčice a výrobky z ní ANO

Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich NE ANO

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

Výrobce: Crocodille ČR spol. s r.o., Poděbradská 88/55, Praha 9, Česká republika. Vyrobeno 

v České republice.

v suchu a chladu při teplotě do 5°C, po otevření ihned spotřebujte

8594010421990
165g e

Deklarace produktu

1261/301

49385

Alergologické informace

Sendvič s pšeničným chlebem, tuňákovým salátem, vařeným vejcem, majonézou a rukolou. 

Složení: pšeničný chléb 37% (pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, řepkový 

olej, jedlá sůl, emulgátor: E472e), tuňákový salát 33% [tuňák 47% (tuňák 98%, jedlá sůl, 

slunečnicový olej), vařená vejce (vejce 99%, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 

regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný), okurka sterilovaná 

(okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, extrakt koření), majonéza (pitná 

voda, řepkový olej, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátor: guma guar, xanthan, 

karubin; kvasný ocet lihový, cukr, vaječné žloutky (vaječné žloutky, jedlá sůl, maltodextrin), 

hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, koření), jedlá sůl, 

konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), cibule červená, hořčice (pitná voda, 

hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan 

draselný), pepř černý mletý,  konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, octan sodný], 

vařená vejce 15% [vejce (99%), pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory 

kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný], majonéza 14% [pitná voda, 

řepkový olej, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátor: guma guar, xanthan, karubin; 

kvasný ocet lihový, cukr, vaječné žloutky (vaječné žloutky, jedlá sůl, maltodextrin), hořčice 

(pitná voda, hořčičné semínko, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, koření), jedlá sůl, konzervant: 

sorban draselný, barvivo: karoteny], rukola 1%. Baleno v ochranné atmosféře

100g

DELI Crocodille sendvič MIX Tuňák a vejce

Sendvič s chlebem, tuňákovým salátem, vejcem, majonézou a rukolou


