
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 může obsahovat stopová množství: mléko, sója, ořechy,  sezam, vlčí bob

párky jesenické 24% (vepřové a hovězí maso (min.67%), vepřové sádlo, voda, vepřové 
kůže, bramborový škrob, solící směs (sůl jedlá, konzervant: E250), jedlé kolagenní 
střevo, směs koření (stabilizátory: E450,E452), sůl jedlá, dextróza, pepř, muškátový 
ořech, paprika, antioxidant: E300, aroma, kořenící extrakty, česneková pasta (česnek, 
sůl jedlá)), mouka pšeničná, zeleninová náplň 14% (rajčatový protlak, cukr, voda, ocet 
kvasný lihový, modifikovaný škrob: E1422, cibule sušená, sůl jedlá, rajčata sušená, 
paprikové vločky sušené, konzervant: E202), voda, margarín (rostlinné tuky a oleje 
(palmový), voda, sůl jedlá 0,5%, emulgátor: E471, kyselina potravinářská: kyselina 
citronová, aroma, barvivo: karoteny), směs lněná (lněné semeno - žluté, pšeničná 
mouka, žitná mouka, kukuřičná krupice, pšeničný lepek, ječný sladový extrakt, 
pšeničné klíčky, stabilizátor: E412, glukózový sirup, glukóza, pražená pšeničná 
sladová mouka, emulgátor: E472e, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti: E263, 
kyselina mléčná: E270,látka zlepšující mouku: E300, enzymy), vaječná melanž (směs 
bílku a žloutků ze slepičích vajec), droždí, olej řepkový, sůl jedlá hrubá, kmín celý, 
sůl jedlá

jemné pečivo

1 den ----

nebalený výrobek ----

30921 75 g
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