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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 NE

Korýši a výrobky z nich ANO NE

Vejce a výrobky z nich NE NE

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 NE

Mléko a výrobky z něj ANO NE

Suché skořápkové plody a výrobky z nich NE NE

Celer a výrobky z něj NE NE

Hořčice a výrobky z ní NE NE

Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich ANO 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

Mekkýši a výrobky z nich NE NE

% masa

5413476945396
0,03 kg

Deklarace produktu

215,8/915,5; 215,8/915,5; 238,8/1012,2; 252,9/1073,3; 241/1022,6
1,3;  1,3; 2,2; 1,2; 1,2
0,2; 0,2; 0,5; 0,4; 0,4
44,2; 44,2; 46,7; 52,6; 49,7
0,1; 0,1; 0,7; 1,0; 1,0

64099

6,8; 6,8; 8,1; 8,0; 7,9
1,2; 1,2; 1,2; 1,3; 1,2

Alergologické informace

22026: mouka: PŠENICE, ŽITO, PŠENIČNÁ sladová mouka; voda; droždí; sůl; rostlinný olej 

(řepkový); PŠENIČNÝ LEPEK; cukr; látka zlepšující kvalitu mouky: kyselina askorbová, 

enzymy. 22027: mouka: PŠENICE, ŽITO, PŠENIČNÁ sladová mouka; voda; droždí; sůl; rostlinný 

olej (řepkový); PŠENIČNÝ LEPEK; cukr; látka zlepšující kvalitu mouky: kyselina askorbová, 

enzymy. 22028: mouka: PŠENICE, sledová PŠENICE;před bobtnatá PŠENICE, pražená sladová 

PŠENICE; voda; semena a zrna (8%): slunečnice, proso, lněné semínko, SOJOVÉ boby, 

cornflakes, SEZAM; cukr; kyselina mléčná; kyselina citronová; emulgátory E472e, řepkový 

lecitin; pšeničné otruby; droždí; sůl; výtažek ze sladového ječmene; LAKTÓZA (MLÉKO); 

stabilizátory: guarová guma; dextróza; látky zlepšující kvalitu mouky: kyselina 

askorbová. 22029: mouka: PŠENICE, ŽITO, celozrnné žito, kukuřice; voda; PŠENIČNÉ otruby; 

PŠENIČNÝ LEPEK; droždí; sušená syrovátka /MLÉKO), SOJOVÉ boby; ykseliny: kyselina 

citronová, kyselina octová, emulgátory: řepkový lecitin, E472e; stabilizátory: guarová guma; 

sůl; LAKTÓZA (MLÉKO); dextróza; látky zlepšující kvalitu mouky: kyselina askorbová, tekutý 

ječný sladový extrakt.

5 druhů mini pečiva 30 g

5 druhů mini pečiva 30 g / hluboko zmrazené pečivo

Vandemoortele Česká republika, odštěpný závod; Pekařská 621/7; 155 00 Praha 5; 

pavel.peterka@vandemoortele.com; 601 593 119

max. - 18°C


