
Výrobok:

Výrobca:

Zaradenie:

Vnútorný kód:

EAN kód:

ITF14 kód:

Vzhľad a tvar:

Kôrka:

Striedka:

Chuť a vôňa:

Mikrobiologická charakteristika:

m 5x10
3

m 1x10
2

Rozmery výrobku v 

upečenom stave [cm]:

Výživové údaje na 100 g výrobku

(v upečenom stave):

výška: 5,5 ± 1,0 dĺžka: 20,0 ± 1,5

KTJ/g

Salmonella sp. bez/25 g

Jednotka:

šírka: 9,0 ± 1,5

Koagulopozitívne 

stafylokoky
KTJ/g

výrobky rozmrazíme pri izbovej teplote cca. 60 minút. V teplovzdušnej rúre sa pečie 

pri 180 °C, 4 min, zaparovanie 20 sekúnd (10 ml).

122 g v hlbokozmrazenom stave, 120 g po dopečení

Fyzikálne a chemické požiadavky:

vyhovuje požiadavkám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č.1333/2008 

zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení zmien a doplnkov a 

Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty 

obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, v platnom znení

Balenie: 

Vnútorná skupina: 3070/CIA

Parameter:

30 ks do kartónov (590x390x197 mm) vystlaných fóliou z PE (600+2x200x750x0,01 

mm) pre priamy styk s potravinami. Paletové balenie: 32 kartónov / 960 ks / paleta.

Povolená hodnota:

Koliformné baktérie

Skladovanie:

Špecifikácia výrobku

Minimálna trvanlivosť: 

Ciabatta 120 g

pripravené na konzumáciu

PŠENIČNÁ múka 54 %, voda, pekárenská zmes [PŠENICA (sušený kvások, múka, GLUTÉN), stabilizátory: E412, E466; nestužený 

rastlinný tuk palmový, cukor, emulgátor E472e, JAČMENNÝ sladový extrakt, sušené odstredené MLIEKO, SÓJOVÁ múka, 

protihrudkujúca látka E341, múku upravujúca látka E300, enzýmy], droždie, soľ, rastlinný olej (repkový)

dobre premrazená, neoddeľuje sa od kôrky

rovnomerne upečená, čistá, chrumkavá, matná

pečivo bežné, hlbokozmrazený predpečený polotovar

neprítomná

Hmotnosť výrobku:

Návod na prípravu: 

pri teplote -18 °C alebo nižšej

365 dní od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích teplôt

  - z toho nasýtené mastné kyseliny 0,4 g

Prepravné podmienky: pri teplote -18 °C alebo nižšej

kartón: 28588003429166       paleta: 38588003429163

v zmrazenom stave

jemne chlebová, bez cudzích pachov a príchutí

vyhovuje požiadavkám  podľa prílohy č. 12 a č. 28 Polotovary, k štvrtej hlave, II. časti 

Potravinového kódexu SR Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006 SL a nariadeniu 

EU 2073/2005 v znení neskorších predpisov

obdĺžnikový  tvar, pravidelný, klenutý, bez ostrých hrán

Senzorické vlastnosti

rovnomerne sfarbená zlatožltá kôrka, slabo 

zamúčená, prípustné menšie trhliny na povrchu

Zloženie

Mikrobiologické požiadavky: 

Trvanlivosť po dopečení:

Tuky 2,1 g

24 hodín

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

3505

Energia 1095 kJ / 262 kcal

Sacharidy 54 g

8588003429162 Číslo colného sadzobníka: 1905 90 80

bez cudzích pachov a príchutí

rovnomerne prepečená, pružná, farbou zodpovedajúca 

receptúre, póry nepravidelné, stredné až menšie



Prítomný

vo 

výrobku

Prítomný 

v závode
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6. Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov

1. Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne pšenica obyčajná, raž, jačmeň, 

ovos, pšenica špalda, cirok alebo ich hybridné odrody, a výrobky z nich

Krížová 

kontaminácia 

od dodávateľa 

surovín

-

Výživové údaje na 100 g výrobku

(v upečenom stave):

Fotka výrobku

4. Ryby a výrobky z rýb

5. Arašidy a výrobky z arašidov

výrobok neobsahuje žiadne geneticky modifikované organizmy, ani suroviny vyrobené 

z geneticky modifikovaných organizmov

Určené použitie: 

11. Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien

2. Kôrovce a výrobky z kôrovcov

3. Vajcia a výrobky z vajec

7. Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy)

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, okrem ľudí, ktorí neznášajú glutén, 

sójové bôby a mlieko. Obsahuje glutén (1), sójové bôby (6) a mlieko (7). Môže 

obsahovať vajcia, arašidy, orechy, zeler, horčicu, sezamové semená, oxid siričitý a vlčí 

bôb. Výrobok obsahuje cukor.

  - z toho cukry

GMO: 

8. Orechy, konkrétne mandle, lieskové oriešky, vlašské orechy, kešu oriešky, 

pekanové orechy, brazílske orechy, pistáciové oriešky, makadamové orechy a 

queenslandské orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky zo zeleru

10. Horčica a výrobky z horčice

Cieľová skupina konzumentov:

po rozmrazení opätovne nezmrazovať

Alergény (výskyt: + áno, - nie)

14. Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov

0,9 g

Bielkoviny 7,6 g

Soľ 1,4 g

13. Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l z 

hľadiska celkového obsahu SO2

-

 +


