Příloha č. 1 k RA 05-2002
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

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Batul s náplní kakaovou
62211

Kód výrobku:

800 g

Hmotnost:

Druh:

cukrářské výrobky

Skupina:

s náplní tukovou

Trvanlivost:

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 může obsahovat stopová množství: ořechy, arašídy

Složení:

množství náplně v hotovém výrobku (max.40%)
směs tmavá (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b, E477, glukózový sirup
sušený, mléko odtučněné sušené), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E 500ii, sůl jedlá, zahušťovadlo: E415, barvivo:
E160a, aroma), voda, melanž vaječná (vejce (99,9%), kyselina citronová: E330),
margarín pro komplexní využití (oleje palmový, kokosový, řepkový), voda, acidofilní
odstředěné mléko, emulgátory: E 322-slunečnice, E 471, aroma, konzervant: E202,
antioxidanty: E304,E306, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a, vitamin A), mléko
sušené plnotučné, cukr moučka (cukr moučka, protihrudkující látka: E551), fondán
(cukr, glukózový sirup, voda), máslo, cukr, glukózový sirup, kakaový prášek, krém s
vanilkovou příchutí (škrob kukuřičný, škrob pšeničný, modifikovaný škrob E1442, sůl
jedlá, barvivo E160a, aroma), kokos strouhaný, krémový prášek (škrob kukuřičný,
škrob pšeničný, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), částečně ztužený rostlinný
tuk (palmový), poleva tmavá (cukr, rostlinné tuky plně ztužené (palmojádrový), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor: E322 sójový lecitin, látky
určené k aromatizaci (vanilin)), aroma mandlové, aroma rumové (voda, glycerol: E422,
propylenglykol: E1520, aromatické látky a přípravky, kouřové aroma, konzervační
látka: E202), potravinářské barvivo přírodní (beta karoten:E160a,kyselina karmínová.
E120)

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:

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

Příloha č. 1 k RA 05-2002
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

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Batul s náplní vanilkovou
62221

Kód výrobku:

800 g

Hmotnost:

Druh:

cukrářské výrobky

Skupina:

s náplní tukovou

Trvanlivost:

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 může obsahovat stopová množství: sója, arašídy, ořechy

Složení:

množství náplně v hotovém výrobku (max.40%)
směs tmavá (mouka pšeničná, cukr, emulgátor (emulgátory: E472b, E477, glukózový
sirup sušený, mléko odtučněné sušené), škrob pšeničný, kypřící látky: E450i,
E500ii, sůl jedlá, barvivo: E 160a, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415,
aroma), voda, melanž vaječná (vejce (99,9%), kyselina citronová: E330), mléko
sušené plnotučné, margarín pro komplexní využití (oleje palmový, kokosový,
řepkový), voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory: E 322-slunečnice, E 471,
aroma, konzervant: E202, antioxidanty: E304,E306, regulátor kyselosti: E330, barvivo:
E160a, vitamin A), cukr moučka (cukr moučka, protihrudkující látka: E551), fondán
(cukr, glukózový sirup, voda), máslo, ovocná náplń s příchutí rybízu (cukr, směs
ovocných dření, regulátor kyselosti: E330, želírující látka: pektin, koncentrát z černé
mrkve, aroma), cukr, glukózový sirup, krém s vanilkovou příchutí (škrob kukuřičný,
škrob pšeničný, modifikovaný škrob E1442, sůl jedlá, barvivo E160a, aroma), kokos
strouhaný, krémový prášek (škrob kukuřičný, škrob pšeničný, přírodní barvivo E160a,
vanilkové aroma), částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), aroma mandlové, aroma
rumové (voda, glycerol: E422, propylenglykol: E1520, aromatické látky a přípravky,
kouřové aroma, konzervační látka: E202), potravinářské barvivo přírodní (beta
karoten:E160a,kyselina karmínová. E120)

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:

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

Příloha č. 1 k RA 05-2002
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

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Batul s náplní malinovou
62201

Kód výrobku:

Hmotnost:

800 g

Druh:

cukrářské výrobky

Skupina:

s náplní tukovou

Trvanlivost:

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 může obsahovat stopová množství: sója, arašídy, ořechy

Složení:

Množství náplně v hotovém výrobku (max.40%)
melanž vaječná (vejce (99,9%), kyselina citronová: E330), mléko sušené plnotučné,
cukr moučka (cukr moučka, protihrudkující látka: E551), fondán (cukr, glukózový sirup,
voda), směs tmavá (mouka pšeničná, cukr, emulgátor (emulgátory: E472b, E477,
glukózový sirup sušený, mléko odtučněné sušené), škrob pšeničný, kypřící látky:
E450i, E500ii, sůl jedlá, barvivo: E 160a, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo:
E415, aroma), směs světlá (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b, E477,
glukózový sirup sušený, mléko odtučněné sušené), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E 500ii, sůl jedlá, zahušťovadlo:
E415, barvivo: E160a, aroma), voda, margarín pro komplexní využití (oleje palmový,
kokosový, řepkový), voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory: E 322slunečnice, E 471, aroma, konzervant: E202, antioxidanty: E304,E306, regulátor
kyselosti: E330, barvivo: E160a, vitamin A), malinový gel (ovocný protlak (jablko),
maliny - kusové ovoce 25%, glukózovo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), cukr,
ovocný protlak (aronie), modifikovaný škrob: E1422, konzervant: E202, aroma,
kyselina citronová: E330, zahušťovadlo: E418, koncentrát z černé mrkve, voda),
máslo, cukr, glukózový sirup, krém s vanilkovou příchutí (škrob kukuřičný, škrob
pšeničný, modifikovaný škrob E1442, sůl jedlá, barvivo E160a, aroma), kokos
strouhaný, krémový prášek (škrob kukuřičný, škrob pšeničný, přírodní barvivo E160a,
vanilkové aroma), částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), aroma mandlové, aroma
rumové (voda, glycerol: E422, propylenglykol: E1520, aromatické látky a přípravky,
kouřové aroma, konzervační látka: E202), potravinářské barvivo přírodní (beta
karoten:E160a,kyselina karmínová. E120)

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:

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

Příloha č. 1 k RA 05-2002
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

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Batul s náplní karamelovou
62231

Kód výrobku:

800 g

Hmotnost:

Druh:

cukrářské výrobky

Skupina:

s náplní tukovou

Trvanlivost:

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 může obsahovat stopová množství: ořechy, arašídy

Složení:

Množství náplně v hotovém výrobku (max.40%)
melanž vaječná (vejce (99,9%), kyselina citronová: E330), mléko sušené plnotučné,
směs tmavá (mouka pšeničná, cukr, emulgátor (emulgátory: E472b, E477, glukózový
sirup sušený, mléko odtučněné sušené), škrob pšeničný, kypřící látky: E450i,
E500ii, sůl jedlá, barvivo: E 160a, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415,
aroma), směs světlá (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b, E477, glukózový
sirup sušený, mléko odtučněné sušené), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E 500ii, sůl jedlá, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a, aroma), voda, margarín pro komplexní využití (oleje palmový,
kokosový, řepkový), voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory: E 322slunečnice, E 471, aroma, konzervant: E202, antioxidanty: E304,E306, regulátor
kyselosti: E330, barvivo: E160a, vitamin A), cukr moučka (cukr moučka, protihrudkující
látka: E551), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, máslo, šlehačka živočišná
(smetana, stabilizátor: E407), glukózový sirup, krém s vanilkovou příchutí (škrob
kukuřičný, škrob pšeničný, modifikovaný škrob E1442, sůl jedlá, barvivo E160a,
aroma), kokos strouhaný, krémový prášek (škrob kukuřičný, škrob pšeničný, přírodní
barvivo E160a, vanilkové aroma), částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), poleva
tmavá (cukr, rostlinné tuky plně ztužené (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku (16%), emulgátor: E322 sójový lecitin, látky určené k aromatizaci
(vanilin)), aroma mandlové, aroma rumové (voda, glycerol: E422, propylenglykol:
E1520, aromatické látky a přípravky, kouřové aroma, konzervační látka: E202),
potravinářské barvivo přírodní (beta karoten:E160a,kyselina karmínová. E120)

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:

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

Příloha č. 1 k RA 05-2002
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

Cílový trh:

Česká republika

Obchodní název výrobku:

Batul s náplní kokosovou
62241

Kód výrobku:

800 g

Hmotnost:

Druh:

cukrářské výrobky

Skupina:

s náplní tukovou

Trvanlivost:

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 může obsahovat stopová množství: sója, ořechy, arašídy

Složení:

množství náplně v hotovém výrobku (max.40%)
směs světlá (mouka pšeničná, cukr, emulgátor (emulgátory: E472b, E477, glukózový
sirup sušený, mléko odtučněné sušené), škrob pšeničný, kypřící látky: E450i,
E500ii, sůl jedlá, barvivo: E 160a, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415,
aroma), voda, melanž vaječná (vejce (99,9%), kyselina citronová: E330), mléko
sušené plnotučné, margarín pro komplexní využití (oleje palmový, kokosový,
řepkový), voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory: E 322-slunečnice, E 471,
aroma, konzervant: E202, antioxidanty: E304,E306, regulátor kyselosti: E330, barvivo:
E160a, vitamin A), cukr moučka (cukr moučka, protihrudkující látka: E551), fondán
(cukr, glukózový sirup, voda), máslo, ovocná náplń s příchutí rybízu (cukr, směs
ovocných dření, regulátor kyselosti: E330, želírující látka: pektin, koncentrát z černé
mrkve, aroma), cukr, glukózový sirup, kokos strouhaný, krém s vanilkovou příchutí
(škrob kukuřičný, škrob pšeničný, modifikovaný škrob E1442, sůl jedlá, barvivo
E160a, aroma), krémový prášek (škrob kukuřičný, škrob pšeničný, přírodní barvivo
E160a, vanilkové aroma), částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), aroma mandlové,
aroma rumové (voda, glycerol: E422, propylenglykol: E1520, aromatické látky a
přípravky, kouřové aroma, konzervační látka: E202), potravinářské barvivo přírodní
(beta karoten:E160a,kyselina karmínová. E120)

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:

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

