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

Číslo výrobku: 397904

Obchodní označení:

Zákonný název výrobku: 

Hmotnost (g): 70 g

Minimální trvanlivost: 1 den

Složení výrobku :

Alergeny:

Křížová kontaminace: 

ve 100 g v 1 porci*
% RHP**

 v 1 porci

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1854/442 1298/309 15

Tuky (g) 18 13 18

  z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,9 2 10

Sacharidy (g) 58 41 16

  z toho cukry (g) 27 19 21

Vláknina (g) 2,8 2

Bílkoviny (g) 9,7 6,8 14

Sůl (g) 0,46 0,32 5

*1 porce (g) 70

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

jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, náplň maková 34% [[mák 33%, cukr, voda, 

strouhanka (mouka pšeničná, olej rostlinný (řepkový), droždí, sůl), směs ovocných 

dření [cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (višeň, 

aronie), kyselina (kyselina citronová), modifikovaný škrob (acetylovaný škrob), 

želírující látka (pektin), aroma, voda], mléko, ochucující prostředek [dřeň jablečná, 

cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob kukuřičný), aroma, regulátor kyselosti 

(kyselina citronová), konzervant (sorban draselný), barvivo (kurkumin)], 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, 

dextróza), pšeničný lepek, enzymy]], olej rostlinnný (řepkový), margarín [oleje 

rostlinné (palmový, řepkový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných 

kyselin, sójový lecitin), sůl, regulátor kyselosti (kyselina citronová), konzervant 

(sorban draselný), barvivo (annato), aroma], vejce, droždí, ochucující prostředek 

[dřeň jablečná, cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob kukuřičný), aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citronová), konzervant (sorban draselný), barvivo 

(kurkumin)], cukr, aroma (vanilín), 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, dextróza), pšeničný lepek, enzymy]

lepek, vejce, mléko a výrobky z něj, sója a výrobky z ní

suchých skořápkových plodů, sezamu

Průměrné výživové hodnoty:

397904 Hřeben tukový s náplní makovou 70g

Hřeben tukový s náplní makovou 70g


