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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:

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, sezam, ořechy, vlčí bob, hořčice, 
arašídy

Výrobek bramborový kopačák 53% (mouka pšeničná, voda, směs bramborová 14% 
(sušené brambory 50%, mouka pšeničná, emulgátor: E472e, olej řepkový, kurkuma, 
látka zlepšující mouku: E300), droždí, olej řepkový, sůl jedlá, zlepšující pekařský 
přípravek (mouka pšeničná, emulgátor: E472e, podmáslí sušené, mouka sójová, 
mouka ječná sladová, emulgátor: E471, enzym (lepek), látka zlepšující mouku: 
E300),  inovecký salám 14,2% (vepřové a hovězí maso (min.67%), voda, vepřové 
kůže, jedlá sůl, koření, extrakty koření, dextróza, antioxidant: kyselina askorbová, 
barvivo: košenila, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: E450,E451, látka 
zvýrazňuijící chuť: glutamát sodný), pomazánkové máslo (zakysaná smetana, sušené 
odstředěné mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, jedlá sůl), zelenina - salát, 
sýr plátkový (mléko, sůl jedlá, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, barvivo: 
E160a), zelenina - okurek.

Energetická hodnota 1442J/345kcal; tuky 13,7g (z toho nasycené mastné kyseliny 
4,3g); sacharidy 37,6g (z toho cukry 4,6g); bílkoviny 12,3g; sůl 2,59g

Lahůdkářské výrobky

1 den 8594008247717

PAP sáček etiketa + etiketa datumová

72821 120 g
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Česká republika

Kopačák se salámem balený
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