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

Číslo výrobku: 397924

Obchodní označení:

Zákonný název výrobku: 

Hmotnost (g): 140 g

Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení výrobku :

Alergeny:

Křížová kontaminace: 

ve 100 g v 1 porci*
% RHP**

 v 1 porci

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1854/442 2595/619 31

Tuky (g) 18 26 36

  z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,9 4,1 20

Sacharidy (g) 58 82 31

  z toho cukry (g) 27 38 43

Vláknina (g) 2,8 4

Bílkoviny (g) 9,7 14 27

Sůl (g) 0,46 0,65 11

*1 porce (g) 140

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

lepek, vejce, mléko

sóji, suchých skořápkových plodů, sezamu

Průměrné výživové hodnoty:

397924 Hřeben tukový s náplní makovou 2x70g B

Hřeben tukový s náplní makovou 2x70g B

jemné pečivo

mouka pšeničná hladká světlá, voda, cukr krupice, náplň 34,5% [[mák 33,8%, cukr 

krupice, voda, strouhanka [mouka pšeničná, voda, olej rostlinný (řepkový), droždí, 

sůl [chlorid sodný, vápník, hořčík, síran], pečivový přípravek [mouka žitná, mouka 

ječná sladová, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin), dextróza, 

enzymy], mouka ječná sladová diastatická, cukr krupice,  zlepšující přípravek 

[mouka pšeničná, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy)], ovocná 

náplň [cukr, ovocný protlak (jablko), sirup glukózo-fruktózový, protlak ovocný 

(višeň, aronie), kyselina citronová, želírující látka pektin, aroma, voda], aroma 

[cukr, voda, dřeň jablečná, vláknina pšeničná, aromatické přípravky, aromatické 

látky, zahušťovadlo (xanthan), konzervant (sorban draselný)], sušená směs 

[syrovátka sušená, tuk rostlinný (palmový), dextróza, mléčný protein, sirup 

glukózový sušený, stabilizátor (tripolyfosfát sodný), protispékavá látka (oxid 

křemičitý)], vanilínový cukr [cukr, aroma]], olej rostlinnný (řepkový) 1,9%, 

margarín 1,8%  [oleje rostlinné (palmový, řepkový), voda, emulgátory (mono a 

diglyceridy mastných kyselin, lecitin sójový), sůl, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová), konzervant (sorban draselný), barvivo (annato), aroma], vejce, droždí, 

aroma [cukr, voda, dřeň jablečná, vláknina pšeničná, aromatické přípravky, 

aromatické látky, zahušťovadlo (xanthan), konzervant (sorban draselný)], sůl 

kamenná [chlorid sodný, vápník, hořčík, síran], zlepšující přípravek [mouka 

pšeničná, emulgátory (stearoyllaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou), protispékavá látka (uhličitan vápenatý), látka zlepšující mouku 

(kyselina askorbová), enzymy]


