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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 NE ANO

Celer a výrobky z něj NE NE

Hořčice a výrobky z ní NE NE

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

NE NE

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj NE NE

Měkkýši a výrobky z nich NE NE

% masa

64646

3,1
0,03

Alergologické informace

Dort s náplní s čokoládou, s tmavým korpusem, hluboce zmrazený cukrářský výrobek Složení: 

náplň s čokoládou 62 % [vysokotučná SMETANA, 19% čokoláda (kakaová hmota, cukr, 

kakaové máslo, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, přírodní vanilkové aroma), voda, plně ztužený 

palmojádrový tuk, cukr, kaseinát sodný-obsahuje MLÉKO, stabilizátory: karagenan, 

sorbitol, hydroxypropylcelulosa; emulgátor: E 472b, SÓJOVÝ lecitin, E 481; jedlá sůl, aroma], 

17% bílé pusinky (vysokotučná SMETANA, cukr, voda, plně ztužený palmojádrový olej, 

kaseinát sodný, modifikovaný škrob, jedlá želatina, glukózový sirup, stabilizátory: 

karagenan,sorbitol, hydroxypropylcelulosa; emulgátor: E 472b, SÓJOVÝ lecitin, E 481; jedlá 

sůl, aroma), 13,6 % korpus tmavý (pasterovaná VEJCE, cukr, PŠENIČNÁ mouka, kakao, škrob, 

sušené odstředěné MLÉKO, emulgátory: E 471, E472a; kypřicí látky: difosforečnany, 

uhličitany sodné; jedlá sůl, zahu-šťovadlo: guma guar, aromata), zdobení šupinky (cukr,plně 

ztužené rostlinné oleje (palmový, kokosový), kakao se sníženým obsahem tuku, sušené 

odstředěné MLÉKO, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin; aroma), kakaový posyp (kakaový prášek, 

dextróza, PŠENIČNÝ škrob, cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), aroma: vanilin), lesklý 

gel (voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektiny; regulátor kyselosti: 

kyselina citronová; antioxidant: disiřičitan sodný). 

Pohárek Paříž 13x 50 g

Dort s náplní s čokoládou, s tmavým korpusem, hluboce zmrazený

Lahůdky Cajthaml s.r.o., K Třebonicům 1074, 155 00 Praha 5 - Řeporyje 

lahudkycajthaml@lahudkycajthaml.cz; Tel: +420 311 677 519

-18°C a nižší

8594062911562
650 g

Deklarace produktu

1388/335
27,0
19,0
19,0
17,0


