
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:

Výživové údaje na 100g 
výrobku:

Omezení použití:

Složení:

Podmínky skladování:

Způsob distribuce:

34601 120 g

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

D e k l a r a č n í   l i s t   v ý r o b k u

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

Česká republika

Croissant 2 ks s lískoořechovou náplní

jemné pečivo

4 dny 8594008248691

PP fólie etiketa

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

2 ks/ 1 balení

Výrobek je určen pro všechny skupiny odběratelů.

Energetická hodnota 2336kJ/558kcal; tuky 36,7g (z toho nasycené mastné kyseliny 
19g); sacharidy 49,6g (z toho cukry 16,2g); bílkoviny 7,4g; sůl 0,86g

Výrobek může obsahovat stopová množství:  sezam, vlčí bob

mouka pšeničná, náplň lískoořechová 17,5% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, 
RSPO MB shea v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, pasta s lískových ořechů 2,6%, emulgátor: sójový lecitin, aroma), 
voda, margarín (rostlinné tuky a oleje (palmový), voda, sůl jedlá 0,5%, emulgátor: 
E471, kyselina potravinářská: kyselina citronová, aroma, barvivo: karoteny), poleva 
tmavá (cukr, rostlinné tuky plně ztužené (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku (16%), emulgátor: E322 slunečnicový lecitin, látky určené k aromatizaci 
(vanilin)), cukr, vaječná melanž (směs bílku a žloutků ze slepičích vajec), směs 
(pšeničný lepek, mléko sušené odstředěné, vejce sušená, emulgátor: E 472e, 
aroma, látka zlepšující mouku: E 300, sušené droždí, enzymy), droždí, 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, aroma, barvivo: E160a), částečně 
ztužený rostlinný tuk (palmový), sůl jedlá, máslo 0,4%


	Croissant lískoořechová 2 ks

