
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:

72811 130 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

Lněné zlato s řízky balené

lahůdkářské výrobky

1 den 8594008247793

PAP sáček ettiketa + etiketa datumová

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 
lahůdkářských výrobků, které je zakázáno používat k jiným účelům

1 ks / 1 balení

Výrobek je určen pro přímou spotřebu bez dalších technologických  úprav.

Výrobek může obsahovat stopová množství:  vejce, sója, mléko,ořechy, vlčí bob

Lněné zlato 44,4% (mouka pšeničná, voda, směs lněná 17,5% (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), 
posypová směs lněná 3,5% (kukuřičná krupice, lněné semeno - žluté, sezam, ovesné 
vločky, pšeničná vláknina), olej řepkový, droždí, sůl jedlá), kuřecí stehenní řízky 37% 
(kořeněné kuřecí steaky 73%  (kuřecí stehno bez kosti a kůže 88%, voda, sůl jedlá, 
škrob bramborový, škrob rýžový, pepř), obalovací směs 27% (mouka pšeničná, voda, 
sůl jedlá, koření, kvasnice, , kukuřičné lupínky, olej řepkový, kukuřičný škrob), hořčice 
(voda, semena hořčice, kvasný ocet, cukr, sůl jedlá, koření, konzervant: E211, 
barvivo: E 160a, koření), zelenina - okurka.

Energetická hodnota 1140kJ/273kcal; tuky 9,7g (z toho nasycené mastné kyseliny 
1,4g); sacharidy 32,3g (z toho cukry 2g); bílkoviny 12,4g; sůl 1,81g
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