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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 ANO

Mléko a výrobky z něj ANO

Skořápkové plody a výrobky z nich ANO 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

64746

5,1
0,1

Alergologické informace

korpus [hořká čokoláda 19% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma), cukr, směs na pečení 13% (cukr, pšeničná mouka - 

obsahuje vápník, železo, niacin, thiamin; rostlinné oleje: palmový, řepkový; kakao se 

sníženým obsahem tuku, maltodextrin, sušená syrovátka, sušená vejce, sušený vaječný 

bílek, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými 

kyselinami; kypřicí látky: fosforečnany vápenaté, uhličitany sodné; jedlá sůl, škrob, aromata, 

stabilizátor: xanthan), vejce, margarín (rostlinné oleje: palmový, řepkový slunečnicový; 

voda, jedlá sůl, emulgátor: estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, barviva: kurkumin, 

annatto), pšeničná mouka, voda, řepkový olej, kypřicí látky: fosforečnany sodné, uhličitany 

sodné), jedlá sůl, vanilkové aroma], čokoládová náplň ganache 14% [hořká čokoláda 

(kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), 

smetana, glukózový sirup, solené máslo, stabilizátor: alginan sodný; slunečnicový lecitin, 

slunečnicový olej], pekanové ořechy 2%, karamel 2% (cukr, glukózový sirup, palmový tuk, 

slazené kondenzované mléko, voda, řepkový olej, jedlá sůl, aromata, emulgátor: sójový 

lecitin, barviva: kurkumin, annatto), toffee – karamel 2% (mléko, cukr, sušené mléko, 

glukóza, želírující látka: agar, přírodní vanilkové aroma). 

Brownie s pekan. ořechy a karamelem

Cukrářský hlubokozmrazený výrobek, krájený 21 porcí

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

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

5098878012251
1,9kg

Deklarace produktu

1812/433
27,1
12,2
42,2
31,8


