
Jméno a adresa sídla výrobce: PEKAŘI a spol., spol. s r.o.

Číslo výrobku: 352014

Obchodní označení:

Zákonný název výrobku: 

Hmotnost (g): 80 g

Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení výrobku :

Alergeny:

Křížová kontaminace: 

ve 100 g v 1 porci*
% RHP**

 v 1 porci

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1301/310 1041/248 12

Tuky (g) 11 9 13

  z toho nasycené mastné kyseliny (g) 1,3 1 5

Sacharidy (g) 38 30 12

  z toho cukry (g) 3,4 2,7 3

Vláknina (g) 1,8 1,4

Bílkoviny (g) 13 10 21

Sůl (g) 1,6 1,3 22

*1 porce (g) 80

**Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).

Průměrné výživové hodnoty:

vajec, sóji, suchých skořápkových plodů, sezamu

352014 Pizza-mini 80g B

Pizza-mini 80g B

běžné pečivo pšeničné

mouka pšeničná hladká světlá, voda, sýr [sýr gouda 99% (pasterované mléko, 

jedlá sůl, mlékárenské kultury, syřidlo), kukuřičný škrob], jemný salám [maso 

drůbeží strojově oddělené, voda, kůže vepřové, škrob bramborový škrob, maso 

vepřové, sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor difosforečnany (sodné, 

draselné, vápenaté), trifosforečnany (sodný a draselný), polyfosforečnany (sodný, 

draselný a vápenatý), guma guar, dextróza, směs přírodního koření, látka 

zvýrazňující chuť a vůni L-glutaman sodný, zahušťovadlo guma tara, xanthan, 

antioxidant askorban sodný, extrakt koření, přírodní aroma, barvivo kyselina 

karmínová, česneková pasta (česnek, jedlá sůl, voda)], směs [rajčata 30%, 

(acytelovaný škrob difosforečnan), cukr, sůl iodizovaná, cibule, látky zvýrazňujícící 

chuť (L-glutaman sodný), stabilizátor (xanthan), olej rostlinný (palmový SG), 

prášek z červené řepy, bylinky, koření, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), 

česnek, olej rostlinný (slunečnicový), extrakt z papriky], olej rostlinný (řepkový), 

droždí, sůl kamenná [chlorid sodný, vápník, hořčík, síran], zlepšující přípravek 

[stabilizátor (mouka guarová, karboxymethylcelulóza), cukr, lepek pšeničný, 

emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou), mouka pšeničná, kvas pšeničný sušený, maltodextrin, 

protispékavá látka (fosforečnany vápenaté), olej rostlinný (slunečnicový), látka 

zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], cukr krupice

lepek, mléko a výrobky z něj


