
 

PRODUKTOVÝ LIST 

 

Popis produktu: Višňový koláč 100 g (upečený, hlbokozmrazený) 

 

Príslušné požiadavky Potravinového 

kódexu Maďarskej republiky: 
Produkt nie je klasifikovaný podľa požiadaviek Potravinového Kódexu Maďarskej republiky. Príslušné požiadavky (nariadenia) 

Organoleptické vlastnosti: 

V zamrazenom stave: 

− Tvar: okrúhly, posypaný mandľami, 

plnený višňovou plnkou 

− Cesto: charakteristické pre tento výrobok, 

trochu husté, s málo pružnou, kyprou 

štruktúrou, 

− Vôňa: charakteristická pre tento výrobok 

Po rozmrazení: 

− Tvar: okrúhly, posypaný mandľami, plnený 

višňovou plnkou 

− Cesto: charakteristické pre tento výrobok, trochu 

husté, s málo pružnou, kyprou štruktúrou, 

− Vôňa: charakteristická pre tento výrobok 

− Chuť: charakteristická pre tento produkt 

Mikrobiologické vlastnosti: 

Nariadenie Ministerstva zdravotníctva 

Maďarskej republiky o prípustnej miere 

mikrobiologického znečistenia potravín 

č. 4/1998 (XI. 11.) 

Zloženie: 

višne (49,5%); PŠENIČNÁ MÚKA; margarín (rastlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, repkový, slnečnicový v rôznom pomere), pitná 

voda, úplne stužený rastlinný tuk (kokosový), MASLOVÝ OLEJ, emulgačné činidlá (lecitín (E322), mono- a diglyceridy mastných kyselín 

(E471), estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou (E472c), estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (E475), 

polyglycerolpolyricínoleát (E476)), konzervačná látka (sorban draselný (E202)), jedlá soľ, aróma, regulátor kyslosti (kyselina citrónová 

(E330), citráty sodné (E331)), farbivo (karotén (E160a))); kryštálový cukor; KYSLÁ SMOTANA; práškový cukor; MANDLE (3%); 

modifikovaný zemiakový škrob; vanilkový cukor (cukor, aróma); kypriaci prášok (kypriace látky (uhličitany sodné (E500), difosforečnany 

(E450)), kukuričný škrob); celé VAJCIA SUŠENÉ; jablčný pektín; jedlá soľ; mletá škorica; sorban draselný (E202); višňová aróma (arómy, 

prostriedok na dochutenie, etylalkohol, propylénglykol, triacetín); citrónová aróma (aróma, pitná voda, zahusťovadlo (xantánová guma 

(E415)), regulátor kyslosti (kyselina citrónová (E330)), konzervačná látka (sorban draselný (E202)), farbivá (karotén (E160a), riboflavín-5‘-

fosfát (E101a))). 

Fyzikálno-chemické vlastnosti: Cieľové hodnoty: >, < limity 
 

Rozmery výrobku: 

Priemer: 8-9 cm 

Výška: 2-2,5 cm 

Hmotnosť: 100 g +/- 5% (95-105g) 

   

  



 

PRODUKTOVÝ LIST 

 

Spôsob balenia: Obsah tácky:9 ks Obsah škatule: 36 ks 
13/2008 (VIII. 8.) NFGM-FVM 

spoločné nariadenia o hmotnostnej tolerancii 

Spôsob kontroly na balení: dátum minimálnej trvanlivosti, číslo pracovnej zmeny, skratka prevádzky výrobcu 

Návod na skladovanie, prípravu: 

Vzhľadom na požiadavky vzťahujúce sa na zachovanie tvaru výrobku, skladovať na suchých, čistých policiach, v škatuliach, v mraziacej 

skrini. Výrobok určený na bežnú ľudskú konzumáciu. Stanovené podmienky skladovania: pri –18 °C  

Návod na prípravu: 

Rozmrazenie: Vhodný na konzumáciu po 2 hodinovom rozmrazovaní  

Príprava: Skladovanie v chladničke pri 6 °C maximálne 24 hodín v rozbalenom stave, 72 hodín zabalený, alebo pri izbovej teplote 

maximálne 4 hodiny.  

Po rozmrazení znovu nezamrazujte! 

Ďalšie poznámky:: napr. zložka s 

obsahom gluténu, prítomnosť GMO 

zložky, aróma, obsah alergénov atď. 

Alergény:  

GLUTÉN, VAJCIA, MLIEKO, ORECHY  

Výrobok môže obsahovať nasledovné alergény v stopových množstvách: SÓJA, HORČICA, SEZAMOVÉ SEMIENKA, OXID 

SIRIČITÝ, ZELER, ARAŠIDY  

Výrobok môže na základe smernice Potravinového kódexu Maďarskej republiky č. 2-604 obsahovať kôstky alebo kúsky kôstok 

višní.  

Na základe vyhlásenia dodávateľa výrobok neobsahuje zložky s obsahom GMO. 

Výživová hodnota: 

(vypočítaná hodnota na 100 g) 

Energetická hodnota 1138 kJ / 271 kcal 

Tuky 11 g 

z toho nasýtené mastné kyseliny 4,9 g 

Sacharidy 38 g 

z toho cukry 20 g 

Vláknina 1,6 g 

Bielkoviny 4,1 g 

Soľ 0,45 g 

Dátum minimálnej 

trvanlivosti/najneskoršej spotreby: 
270 dní 

Spôsob predaja: Prostredníctvom logistickej siete a preprava vlastným alebo nájomným vozidlom. 

Dátum: 8. 5. 2019 

Vyhotovil: Zoltán Kremmer – vedúci riadenia kvality 


