SPECIFIKACE | SPECIFICATION

POHANKOVÝ NÁPOJ NATURAL – 350 g
|BUCKWHEAT DRINK NATURAL – 350 g

Kód
|Code
Popis výrobku
|Product description
Složení
|Composition

Organoleptické parametry
|Organoleptic properties
Minimální trvanlivost
|Shelf life
Skladovací podmínky
|Storage conditions
Doporučené dávkování
|Recommended dosage

30035
sušený pohankový nápoj v prášku
|dried buckwheat drink powder
glukózový sirup, plně ztužený kokosový tuk, pohanková mouka (17 %),
inulin, emulgátor: estery mastných kyselin, stabilizátor: fosforečnan
draselný
|glucose syrup, fully hydrogenated coconut fat, buckwheat flour
(17 %), inulin, emulsifier: esters of fatty acids, stabilizer: potassium
phosphate
světle hnědý prášek, bez cizích pachů, s typickou pohankovou chutí
|light brown powder, no foreign odors, with typical buckwheat taste
18 měsíců
|18 months
při teplotě do 24 °C, relativní vlhkosti do 70 %
|at temperatures up to 24 °C, relative humidity 70 %
rozmíchejte 25 g v malém množství teplé vody na kašičku a doplňte do
250 ml
|mix 25 g in a small amount of hot water to mush and fill it up to 250
ml with water

Mikrobiologické požadavky
|Microbiological properties

Sledovaný ukazatel
|Monitored indicator
Celkový počet MO |Total plate count
Koliformní bakterie |Coliforms
Salmonella

Nutriční hodnoty
(ve 100 g výrobku):
|Nutrition value
(average per 100 g):

Energetická hodnota |Energy
Tuky |Fat
z toho nasycené mastné kyseliny
|of which saturated fatty acids
Sacharidy |Carbohydrate
z toho cukry |of which sugars
Vláknina |Fibre
Bílkoviny |Protein
Sůl |Salt

Přípustná hodnota
|Admissibility conditions
˂ 104
v 1 g |in 1 g
0
v 1 g |in 1 g
negat.
ve 25 g |in 25 g

1954 kJ (468 kcal)
23 g
22 g
58 g
26 g
11 g
1,7 g
≤ 0,01 g

Logistická data
|Logistic date

Deklarovaná hmotnost |Weight

350 g

Počet kusů v kartonu |Pieces per carton

12

Počet kusů na paletě |Pieces per pallet

756

Obsahuje
alergen
|Contains
allergen

Výrobek obsahuje alergeny
|Product contains allergens

Možná křížová
kontaminace
|Possibility of
crosscontamination

Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
|Cereals containing gluten and products thereof
Korýši a výrobky z nich |Crustaceans and products thereof
Vejce a výrobky z nich |Eggs and products thereof
Ryby a výrobky z nich |Fish and products thereof
Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |Peanuts and products thereof
Sójové boby a výrobky z nich |Soybeans and products thereof
Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
|Milk and products thereof (including lactose)
Skořápkové plody a výrobky z nich |Nuts and products thereof
Celer a výrobky z něj |Celery and products thereof
Hořčice a výrobky z ní |Mustard and products thereof
Sezamová semena a výrobky z nich |Sesame seeds and products thereof
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než: |Sulphur dioxide
and sulphites at concentrations of more than: 10 mg/kg nebo/or 10 mg/l
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj | Lupine and products thereof
Měkkýši a výrobky z nich |Molluscs and products thereof

Neobsahuje GMO
|Non GMO

Bezlepkový
|Gluten free

Bezlaktózový
|Lactose free
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Vhodný pro vegany
|Vegan friendly


