
 

SPECIFIKACE DISTRIBUOVANÉHO VÝROBKU 
DORANT s.r.o.  

číslo výrobku  

773300 

PEČENÁ KUŘECÍ ROLÁDA S OLIVAMI 
VÝROBCE DORANT s.r.o. Země původu ČESKÁ REPUBLIKA 

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

Druh   Kusová výroba Skupina  
Složení: kuřecí roláda (kuřecí maso min. 60%, kořenící přípravek (voda, jedlá sůl, stabilizátor E451, zahušťovadlo E407a, 
koření, dextróza, česnek, cibule, paprika, přírodní aroma). Náplň: 20% vepřové maso mleté, šunkový salám (vepř. Maso 
min. 55%, voda, vepř. kůže/vepř. kůže, reg. Kyselosti E270, E500, zahušťovadlo E415/, škrob bramborový, dusitanová solící 
směs /jedlá sůl,konzervant E250, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, nástřiková směs /stabilizátory E407, E450, 
E45, zahušťovadlo E1422, dextróza, kvasniční extrakt, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635/, směs 
koření, vepř. bílkovina, kouřové aroma), vaječná melanž, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, řepkový olej, droždí, 
jodizovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, emulgátor E481, JEČNÝ SLADOVÝ 
EXTRAKT, ŽITNÁ MOUKA), PŠENIČNÁ MOUKA, směs koření (jedlá sůl, HOŘČICE, kmín, koriandr, majoránka, sladká 
paprika, saturejka, chilli, rozmarýn). Olivy, rajče, kukuřice steril. (kukuřice cukrová, voda cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti 
kyselina citronová), cibule, paprika čerstvá, okurka steril. (okurky, pitná voda, ocet, cukr, sůl, koření). Podíl masa po 
tepelné úpravě cca 85%. 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     
Sójové boby (sója) a výrobky z nich     

Celer a výrobky z něj     
Hořčice a výrobky z ní     

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 Jednorázový tác 

Nutriční hodnoty 
na 100g 

Energetická hodnota 800KJ/ 192kcal; tuky 13,3g; z toho nasyc. mastné kyseliny 4,5g; 
sacharidy 2,1g; z toho cukry 0,3g; bílkoviny 16g; sůl 1,07g 

Hmotnost balení 1000g 

EAN kód   8594058814952 

Skladování / 
uvádění 
do oběhu 

Skladovací 
podmínky   

teplota  1-8°C 

relativní vlhkost  

Doba použitelnosti (dní)      24 hod  

Doba použitelnosti (spotřeby) Spotřebovat do data uvedeného na obale 

 

Schválil 

 
 

Datum, podpis zástupce odběratele: 

 


