EKON spol. s r.o., Malinovského 1, 671 72, Miroslav
Společnost je zapsána u KOS v Brně oddíl C, vložka 9260
IČO: 47903244, DIČ: CZ47903244

SPECIFIKACE VÝROBKU
Druh výrobku:

JABLEČNÉ KOSTKY EV.Č. 191/00
Charakteristika výrobku:
použití výrobku - univerzální polotovar pro pekařskou, cukrářskou a gastronomickou výrobu
popis výrobku - JABLEČNÉ KOSTKY VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
cílový trh/účel/ - surovina pro pekárny, cukrárny a gastro-provozy
způsob použití - k dalšímu zpracování
trvanlivost - 3 roky od data výroby
Skladujte při teplotě 0-25oC, nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Kyselina citrónová
Funkce kyseliny citrónové:

Regulátor kyselosti
Antioxidant

Výrobce:
EKON spol. s r.o.
Malinovského 1, 671 72 Miroslav

Organoleptické vlastnosti:
Barva - použité suroviny, změna přirozené barvy obsahu vlivem styku s kovy není na závadu
Vůně, chuť – po jablkách, sladká
Konzistence - polotuhá až měkká,

Alergeny
 obiloviny obsahující lepek
 celer a výrobky z něj
 korýši a výrobky z nich
 hořčice a výrobky z nich
 vejce a výrobky z nich
 sezamová semena a výrobky z nich
 ryby a výrobky z nich
 oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších neŽ 1Omg/kg
 jádra podzemnice olejné a výrobky z nich
 sójové boby a výrobky z nich
 měkkýši a výrobky z nich
 mléko a výrobky z něj
 vlčí bob a výrobky z něj
 suché skořápkové plody a výrobky z nich

ne
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Nutriční hodnoty
Energetická hodnota 201kJ/48kcal
Tuky: 0,3g z toho nasycené mastné kyseliny 0,1g
Sacharidy:11,7g z toho cukry 0,0g
Bílkoviny:0,3g, Sůl:0,0g
Fyzikálně chemické vlastnosti:
Refrakce - min. 10%
Kyselost - min. 0,4%

Složení výrobku:
Jablka, voda, kyselina citrónová (regulátor kyselosti)
Spotřeba:
Po otevření ihned spotřebujte, datum spotřeby je uvedeno na etiketě, od data výroby 3 roky

Mikrobiologie: Mikrobiologie dle nařízení EU č. 2073/2005.
Původ suroviny/země/:
Česká republika

Zdravotní nezávadnost:
Výrobek vyhovuje požadavkům zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a
příslušným prováděcím vyhláškám v znění aktuálních novelizací.
výrobek není vyráběn z geneticky modifikovaných surovin a neobsahuje alergeny.

Balení a expedice:
ve skleněné láhvi o obsahu 3 680 ml, hermeticky uzavřené sterilací.
na paletě po 105 nebo 140 kusech

Značení výrobku:
- výrobky jsou na etiketě značeny následovně -

- obchodní název
- složení
- hmotnost obsahu
- hmotnost pevného podílu
- minimální trvanlivost
- podmínky skladování
- výrobce

Zpracoval: Ing. Martin Řeřucha 8.1.2015

