ZA QI 0007

SEMAG, spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, 736 01

Deklarační list výrobku
Dodává:

SEMAG spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, 736 01

Místo výroby:

výrobna cukrárna, Lidická 886/43, Havířov - Šumbark, 736 01

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Dort PARADISO

Kód výrobku:
Druh:

62641

Hmotnost:

6200g

Zařazení do druhu a skupiny podle zák. č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
cukrářský výrobek
s náplní tukovou
Skupina:

Datum použitelnosti:

3 dny

EAN

---

Způsob balení:

nebalený výrobek

Způsob značení:

---

Velikost balení:

---

Způsob použití:

Výrobek je určen pro přímou spotřebu bez dalších technologických úprav

Omezení použití:

Výrobek není vhodný pro diabetiky, osoby s beztukovou dietou (včetně dárců krve 14
hod. před odběrem) ,nevhodné pro osoby nemocné celiakií a osoby s nesnášenlivostí
laktózy.
Výrobek obsahuje alergeny: lepek, vejce, mléko, sója.
Výrobek může obsahovat stopová množství alergenních složek: suché
skořápkové plody.

Složení:

Směs (pšeničná mouka, cukr, mléko sušené odstředěné, škrobový sirup, E472b, E477 (emulgátory), pšeničný
škrob, E450, E500 (kypřící látky) sůl, E330 (kyselina), E415 (zahušťovadlo), E 160a (barvivo), aroma , E200
(kyselina)), voda, melanž vaječná, cukr, tuk rostlinný (rostlinné tuky a oleje, voda, E 202 (konzervant), E 322, E
471, E 475 (emulgátory), sůl, E 330 (kyselina), aroma, E 160a (barvivo)), fondán (cukr, škrobový sirup, pitná
voda, konzervační látka E202), mléko sušené plnotučné, máslo, směs (cukr, E 1414 (modifikovaný škrob), mléko
sušené plnotučné, sušená syrovátka, E 401, E 516 (želírovací látky), E 450 (kypřící látka), E 160a (barvivo),
aroma), škrobový sirup, kakaový prášek (kakaový prášek, regulátor kyselosti E501), krémový prášek (škrob
kukuřičný, škrob pšeničný, přírodní barvivo E100, vanilkové aroma), tuk rostlinný ztužený, aroma,

potravinářské barvivo (voda, sirup z invertního cukru, koncentráty (citrónový, světlicový), kyselina (E331),
antokyan ve vodě rozpustný stabilní při pH 2-3, barviva - E141 (Cu-chlorofylin 7%), E100 (kurkumin 2%), nosiče
a rozpouštědla - propylenglykol (E1520 - 55%), polysorbát 80 (E433 - 36%), kyselina karmínová (E120),
rozpouštědlo-zředěný vodný roztok hydroxidu draselného (E 525), kyselina citonová (E 330), koncentráty
(citrónový, světlice barvířská), barvivo (E133 - 0,05%)).

Podmínky skladování:

Výrobky se skladují v čistých, škůdců prostých skladech určených pro skladování
potravinářských výrobků. Výrobky se skladují při teplotě do 8°C .

Způsob distribuce:

ZA QI 0007
výrobky se distribuují v dopravních prostředcích určených pro přepravu chlazených
výrobků, výrobky se přepravují v přepravních obalech určených pro přepravu
cukrářských výrobků, které je zakázáno používat k jiným účelům

