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Složení: 

Kukuřičný škrob (upravený) E1422, cukr, voda, maltodextrin, bramborový škrob, arabská guma E 
414, polysorbát 60 E435; Zvlhčující látka: glycerol E422  
Pomocné látky nemusí být uvedeny na etiketě výrobku 

Výrobek splňuje požadavky Nařízení EU č. 1169/2011 v platném znění. 

 

GMO: Geneticky modifikované organismy nejsou ve výrobku obsaženy.  

 
Skladování a minimální trvanlivost: Skladujte v chladu, suchu a v uzavřeném originálním obalu. 
Chraňte před přímým slunečním zářením. Minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. 
 

Alergeny: 

Obiloviny Obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, 
ječmen, oves, špalda, kamut) 

Ne 

Korýši Korýši a výrobky z nich Ne 

Vejce Vejce a výrobky z nich Ne 

Ryby Ryby a výrobky z nich Ne 

Arašídy Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich Ne 

Sója Sójové boby a výrobky z nich Ne 

Mléko Mléko a výrobky z nich Ne 

Ořechy Mandle, lískové a vlašské ořechy, kešu, 
pekanové a para ořechy, makadamské 
ořechy a odrůdy queensland) 

Ne 

Celer Celer a výrobky z něj Ne 

Hořčice Hořčice a výrobky z ní Ne 

Sezam Sezamová semínka a výrobky z nich Ne 

Oxid siřičitý a siřičitany 
(SO2) 

Nad 10 mg/kg nebo 10mg/l, vyjádřeno jako 
SO2 

Ne 

Vlčí bob Vlčí bob, tj. lupina a výrobky z ní Ne 

Měkkýši Měkkýši a výrobky z nich Ne 
Křížová kontaminace není možná. 

 

Výživové údaje:  

Položka   Obsah ve 100 g   

Energie 16 kJ / 4 kcal 

Tuky   0,2 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g  

Sacharidy  ˂ 0,2 g   

z toho cukry  ˂ 0,2 g  
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Vláknina  0,0 g  

Bílkoviny  0,28 g  

Sůl  7,87mg  
 Dle Nařízení EU č.1169/2011 v platném znění.  

 
 

Mikrobiologické limity:  

Celkový počet mikroorganismu  v 30°C < 1000 cfu / g  

Enterobakterie < 100 cfu / g  

Bacillus cereus < 1000 cfu / g 

Kvasinky a plísně < 100 cfu / g 

Staphylococcus aureus < 100 cfu / g 

Listeria monocytogenes < 100 cfu / g 

Salmonella nepřítomna ve 25 g  
Dle Nařízení ES č. 2073/2005 v platném znění.   

 
Balení: Baleno v metalizovaném uzavíratelném sáčku a kartónové krabici po 25 kusech. 
Obal vyhovuje podmínkám Prohlášení o obalech vhodných pro styk s potravinami dle Vyhlášky č. 38/2011 Sb., Zákona č. 
477/2001 Sb. a Nařízení ES č. 1935/2004 v platných zněních.  
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