SPECIFIKACE DISTRIBUOVANÉHO VÝROBKU

číslo výrobku

DORANT s.r.o.

558892

CROISSANT S KUŘECÍM STRIPSEM
VÝROBCE

DORANT s.r.o.

Země původu

Adresa

Všebořická 603, Ústí nad Labem 400 01

Veterinární
schvalovací číslo

Druh

Kusová výroba se sladidly

ČESKÁ REPUBLIKA

Skupina

Složení: kuřecí strips 47% hmot.(kuřecí prsní řízek 60%, panáda /PŠENIČNÁ MOUKA, jedlá sůl, dextróza, koření, cukr,
droždí, barvivo:paprikový extrakt/, pitná voda, PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový a řepkový olej, sůl, modifikovaný škrob,
glukozový sirup, hydrolyzát drůbežích bílkovin, aroma, stabilizátory: difosforečnany, dextróza, citron, antioxidant: askorbant
sodný/. VÝROBEK MŮŽE OBSAHOVAT STOPY SOJI, MLÉKA, HOŘČICE A VAJEC), croissant máslový 36%
hmot.(MOUKA PŠENIČNÁ, MÁSLO (24%), voda, cukr, droždí, VEJCE, PŠENIČNÝ LEPEK, jedlá sůl, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku: E300, enzym), dresing francouzský (řepkový olej, pitná voda, cukr, ocet kvasný lihový, rajčatový
protlak, VEJCE, SEMÍNKO HOŘČICE, jedlá sůl, modifikovaný škrob, koření, cibulové aroma, stabilizátory-guarová guma a
xantan, konzervant sorban draselný, byliny, barvivo betakaroten), okurka sterilovaná (okurky, voda, ocet, cukr, sůl,
koření), salát Lolo, kapie steril. (červená paprika řezaná, voda, ocet, sůl, cukr, koření).

ALERGEN
(přítomnost vyznač X)

Přítomnost
potravinových
alergenů

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

Alergen
ve výrobku
(z receptury)

Přítomnost
alergenu
ve výrobním
závodě

Možnost stop
alergenu
ve výrobku

X
X

X
X
X

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
na 100g:
Hmotnost balení

Energetická hodnota 1157kJ/ 277kcal; tuky 17,53 g; z toho nasyc. mastné
kyseliny 6,82g; sacharidy 18,42g; z toho cukry 3,42g; bílkoviny 10,14g; sůl
1,19g
55g/ks

EAN kód
Skladování /
uvádění
do oběhu

Skladovací
podmínky

teplota

1-8°C

relativní vlhkost

Doba použitelnosti (dní) 48hod

Spotřebovat do data uvedeného na obale
Datum, podpis zástupce odběratele:

Schválil

