
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 skladují při teplotě do + 8°C.

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

---

Výrobek je určen pro přímou spotřebu bez dalších technologických  úprav.

Výrobek může obsahovat stopová množství:  arašídy, ořechy

Listové těsto [pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužený řepkový olej a 
palmový tuk, emulgátory: sójový lecitin, E471, E475, sů jedlál, regulátor kyselosti: 
kyselina citronová, máslové aroma, barvivo: beta karoten), kvasný ocet lihový, sůl 
jedlá], fondán (cukr, glukózový sirup, voda), smetana obsah tuku 35% (smetana, 
stabilizátor: E407), lehký tukový rostlinný krém [voda, zcela hydrogenované rostlinné 
oleje a tuky (tuky palmových jader), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřicový a sojový 
v různém poměru), cukr, stabilizátory: E420ii, E463, mléčné bílkoviny, 
emulgátory:E472e, E322 sojový lecitin, sůl jedlá, aroma barvivo beta karoten], 
rostlinný margarín [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnlivém váhovém 
poměru) rostlinné tuky zcela ztužené (kokos) voda, 5% odstředěné mléko (0,1% 
tuku), sůl jedlá (0,15%), emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, 
slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační prostředek: 
sorbat draselný, aroma, barvivo: beta karoten, vitamíny A,  D], ovocná směs (směs 
ovoce, cukr, glukózový sirup, pektin-E440, kyselina citronová E330, přírodně-identické 
ovocné aroma), pšeničná mouka, voda, vaječná melanž (vejce 99%, kyselina 
citronová:E330).

cukrářské výrobky s náplní lehkou tukovou

2 dny ---

nebalený výrobek ----

60133 80 g
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