
Příloha č. 1 k RA 05-2002
ZA QI 0007

Dodává:

Cílový trh:

Obchodní název výrobku:

Kód výrobku: Hmotnost:

Druh: Skupina:

Trvanlivost: EAN

Způsob balení: Způsob značení:

Velikost balení:

Způsob použití:

Omezení použití:

Složení:

Podmínky skladování:

Způsob distribuce:

Výrobky se skladují v čistých, škůdců prostých skladech určených pro skladování 
potravinářských výrobků.

výrobky se distribuují v dopravních prostředcích určených pro přepravu 
potravinářských výrobků, výrobky se přepravují v přepravních obalech pro určených 
pro přepravu pekařských výrobků

---

Výrobek je určen pro všechny skupiny odběratelů.

Výrobek obsahuje alkohol.                                                                                      
Výrobek může obsahovat stopová množství:  sója, sezam, ořechy,  vlčí bob

(množství náplně v hotovém výrobku 26%) tvaroh, mouka pšeničná, voda, cukr, 
směs (cukr, sušená syrovátka, mouka pšeničná, kypřidla: E450, E500, emulgátory: 
E472e, E471, sůl jedlá, lepek pšeničný, zahušťovadlo: guarová mouka, barviva: 
paprika a extrakt kurkumy, látka zlepšující mouku: E300, enzymy, olej slunečnicový), 
máslo, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikované škroby:  E1414, E1422, zahušťovadla: 
E466, E412), vaječný bílek pasterovaný (tekutý vaječný bílek 89%, voda, 
konzervant: E202, regulátor kyselosti: E270, sladidlo: E420, stabilizátor: 
E415,E520,E412, vanilin), margarín (rostlinné oleje a tuky (palmový, kokosový, 
řepkový, plně hydrogenovaný palmový olej, slunečnice: v různém poměru), voda, 
emulgátor: E 471, sůl jedlá 0,2%, sušené odstředěné mléko, potravinářská kyselina: 
E330, barvivo: E160a), melanž vaječná (směs bílku a žloutků ze slepičích vajec), 
droždí, zlepšující pekařský přípravek (stabilizátor: E412, E466, cukr, lepek pšeničný, 
emulgátor: E472e, mouka pšeničná, kvas pšeničný sušený, maltodextrin, 
protispékavá látka: E341, olej slunečnicový, látka zlepšující mouku: E300, enzymy 
(amyláza,xylanáza)), citropasta (cukr,voda,jablečná dřeň,vláknina pšeničná (bez 
proteinů),aromatické přípravky,aromatické látky,zahušťovadlo: E415,konzervant: 
E202), rum tuzemský

jemné pečivo

1 den ----

--- ----

30661 60 g
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Koláček s tvarohovou náplní
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