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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 ANO

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 ANO

Sójové boby (sója) a výrobky z nich NE NE

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

64738

5,6
0,2

Alergologické informace

Složení: smetanový sýr 30,8% (mléko, smetana, koncentrát mléčných bílkovin), smetana, 

voda, cukr, sušená glukóza, rozdrobené sušenky [pšeničná mouka (obsahuje vápník, železo, 

niacin, thiamin), celozrnná pšeničná mouka, rostlinný olej: palmový, řepkový; cukr, invertní 

cukrový sirup, kypřicí látky: uhličitany sodné, uhličitany amonné; jedlá sůl], náplň s příchutí 

citronu 3% (glukózový sirup, cukr, voda, aromata, citronová šťáva, regulátor kyselosti: 

citronany sodné, stabilizátor: karagenan, antioxidant: kyselina L-askorbová), emulgující 

směs (hovězí želatina, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, dextróza, regulátor 

kyselosti: citronan sodný), sušené odtučněné mléko, solené máslo, margarín (rostlinné 

oleje: palmový, řepkový slunečnicový; voda, jedlá sůl, emulgátor: estery polyglycerolu s 

mastnými kyselinami, barviva: kurkumin, annatto), citronová náplň (cukr, voda, glukózový 

sirup, pšeničný škrob, rostlinný olej: palmový, řepkový; citronová šťáva, sušená vejce, 

želírující látka: pektin, regulátory kyselosti: kyselina citronová, citronany sodné; citronový 

olej, barvivo: kurkumin), poleva (voda, cukr, glukóza, želírující látka: pektin, kyselina: 

kyselina citronová, konzervant: sorban draselný), citronový prášek 0,4%, (kyselina 

citronová, maltodextrin, citronová šťáva, dextróza, aromata).

Jemný citronový cheesecake, krájený

Cukrářský hlubokozmrazený výrobek, krájený, 14 porcí

Coollhull Farm Ltd., Strandfield Business Park, Drinagh, Co Wexford, Irsko

-18°C a nižší, po rozmrazení skladovat při 2-5°C

5098878001279
1,4kg

Deklarace produktu

1326/317
21
12,9
26,4
16,1


