
 

SPECIFIKACE DISTRIBUOVANÉHO VÝROBKU 
DORANT s.r.o.  

číslo výrobku  

558040 

CHLEBÍČEK DELIKATES 
VÝROBCE DORANT s.r.o. Země původu ČESKÁ REPUBLIKA 

Adresa Všebořická 603, Ústí nad Labem 400 01 Veterinární 
schvalovací číslo 4884 

Druh   Kusová výroba Skupina  
Složení: šanovská pomazánka (majonéza (řepkový olej, pitná voda, zahušťující směs/modifik. bramb. škrob/, stabilizátor /guma guar, xantan, karubin/, 
VAJEČNÉ ŽLOUTKY/vaj.žloutky, sůl, maltodextrin/, kvasný ocet, HOŘČICE /voda, hořčičné semeno, ocet, sůl, koření/, cukr, sůl, stabilizátory /guma guar, 
xantan/, konzervant sorban draselný), rostlinný tuk (rostl. oleje a tuky, voda, emulgátor E475, E471,sůl, konzervační látka-sorban draselný, regulátor kyselosti-
kyselina citrónová, aroma), tavenina (přírodní sýry/MLÉKO, jedlá sůl, mléčné kultury, konzervant: lysozym, VAJEČNÁ BÍLKOVINA, barvivo: karoteny/, voda, 
tvaroh, SUŠ. SYROVÁTKA, tavící soli E331, E451), šunka dušená standart vepřové maso 70%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory 
E451, E450, zahušťovadla E407a, E415, cukr, antioxidanty E316, E301 ), salám výrobní (kuřecí strojně oddělené maso (62%), pitná voda, vepřové 
kůže, krůtí kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450, E262, zahušťovadla E407, 415, dextróza, sůl, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, regul. kyselosti E330, 
zvýrazňovač chuti E621, E635, aromata, konzervační látka E250), cibule čerstvá, sůl), veka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, sůl, tuk (rostlinné oleje a tuky, 
emulgátor E322, mono a dygliceridy mastných kyselin E471, kys.citrónová  E330, vitamin A,D, barvivo beta-karoten E160a, aroma; přípravky: sušené MLÉKO, 
mléčný výrobek/LAKTÓZA, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, aroma/, MOUKA SLADOVÁ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 
cukr; zlepšující přípravky: BOBTNAVÁ MOUKA, emulgátor E471,472e, kyselina askorbová, enzymy), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl jodidovaná, 
konzervant E250, stabilizátor E450, E451, E452, antioxidant E301, zvýrazňovač chuti E621, zahušťovadlo E407a, koření /kořeniny, hroznový cukr/, cukr), vejce 
vařené, okurka sterilovaná( okurky, pitná voda, ocet, cukr, sůl, extrakt koření), salám paprikáš (vepř. maso,  vepřové sádlo, hov. maso, jedlá sůl, 
koření/paprika, kmín/, kořenící extrakty, česnek, dextróza, stabilizátor E250, antiox. E300, ochucovadlo E621, barvivo E120, startovací kultura), sýr 
„Cammerbert“ (pasterované MLÉKO, MLÉKAŘSKÉ KULTURY, jedlá sůl, ušlechtilá plíseň penicililium candidum), petržel.  
Nevhodné pro děti do 3 let a pro osoby se specifickými dietami. 
 

Přítomnost 
potravinových 
alergenů 
 

ALERGEN 
(přítomnost vyznač X) 

Alergen 
ve výrobku 

(z receptury) 

Přítomnost 
alergenu 

ve výrobním 
závodě 

Možnost stop 
alergenu 

ve výrobku 

Obiloviny obsahující lepek   X   
Korýši a výrobky z nich    
Vejce a výrobky z nich  X   
Ryby a výrobky z nich     

Jádra podzemnice olejné     
Suché skořápkové plody    

Mléko a výrobky z něj  X   
Sójové boby (sója) a výrobky z nich    X 

Celer a výrobky z něj    X 
Hořčice a výrobky z ní  X   

Sezamová semena a výrobky z nich      
Oxid siřičitý a siřičitany     

Měkkýši a výrobky z nich    
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj    

GMO výrobek neobsahuje / obsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z 
GMO surovin    

Mikrobiologické 
požadavky 

výrobek splňuje požadavky Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobio-
logických kritériích pro potraviny (v platném znění) 

Způsob použití K přímé konzumaci 

Primární obal  

Nutriční hodnoty 
Energetická hodnota  1017kJ/ 246kcalTuky 16,13g, z toho nasyc. mastné kyseliny 6,57g, 
Sacharidy 14,64g, z toho cukry 1,35g, Bílkoviny 9,6g, sůl 1,88g 
 

Hmotnost  70g 

EAN kód    
 

Skladování / 
uvádění 
do oběhu 

Skladovací 
podmínky   

teplota 1-8°C 

relativní vlhkost  

Doba použitelnosti (dní)    48 hod Spotřebovat do data uvedeného na obalu 

 

Schválil 

  

Datum, podpis zástupce odběratele: 




