
 
   

SNP 8, Ústí nad Labem, Česká republika 
Tel/Fax 00420-472777054, 472779060, e-mail: obchod@mastermartini.cz 

Technická specifikace 

Produkt:  CARAVELLA GRAN LIMONE     Kód:  900155/AX52GN 

Popis:  
roz&ratelný krém pro profesionální uži& s citrónovou příchu&.  

BEZ HYDROGENOVANÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 

PoužiJ: 
plnění a zdobení po pečení 
  
Složení: 
cukr, rostlinné oleje a tuky (oleje (slunečnicový, sójový, řepkový, z palmového jádra, palmový), sušené 
odstředěné mléko (10%), sušená syrovátka (z mléka), laktóza (z mléka), přírodní citrónová barviva, 
emulgátor (E322 sójový leciYn), přírodní barviva, barviva (karoteny). 

Chemicko – fyzikální specifikace: 
vlhkost                  ≤  1                    % 
tuk                                                                                                        39,0, - 41,0       % 
TFA                                                                                                       ≤ 0,3                  % 
     
Mikrobiologická specifikace: 
celkový počet bakterií              ≤    5 000                    UFC/g 
kvasinky                                         ≤         50                    UFC/g 
plísně                                                                                     ≤         50                    UFC/g 
enterobakterie                                                                      ‹         10                   UFC/g                                       
salmonela                                                                          není v 100 g 
E.Coli                                                                                       ‹          10                  UFC/g 
  
Balení a minimální trvanlivost: 
Výrobek  Balení      Ne_o hmotnost na paletě               Min. trvanlivost 
         /ložení  
5 kg PP kyblík                                      600 kg                               12 měsíců od data výroby 
                          

Skladování: skladujte na suchém místě max. do 20°C 

GMO označení vyhovuje směrnici  2003/1829/EC a 2003/1830/EC. 
Produkt nebyl upravován ionizujícím zářením.  
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Technická specifikace 

Produkt:  CARAVELLA GRAN LIMONE     Kód:  900155/AX52GN 

+   obsahuje 
-    neobsahuje 
ms možná stopa 
*gluten - lepek 

Nutriční hodnoty na 100 g: 

Alergeny

1. Obiloviny obsahující lepek -*

2. Korýši a výrobky z nich -

3. Vejce a výroky z nich -

4. Ryby a výrobky z nich -

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich -

6.  Sójové boby, (sója) a výrobky z nich +

7. Mléko a výrobky z něj +

8. Skořápkové plody a výrobky z nich

• mandle -

• lískové ořechy -

• vlašské ořechy -

• kešu ořechy -

• pekanové ořechy -

• para ořechy -

• pistáciové ořechy -

• makadamové ořechy -

9.          Celer a výrobky z něj -

10. Hořčice a výrobky z ní -

11.        Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich -

12.  Oxid siřičitý a siřičitany -

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj -

14.  Měkkýši a výrobky z nich -

energeucká hodnota 2466/592 kJ/kcal

tuky 40 g
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Technická specifikace 

Produkt:  CARAVELLA GRAN LIMONE     Kód:  900155/AX52GN 

Země původu: Itálie 

Celní sazebník: 18069060 
Cerufikáty: Košer cerufikát 

       

z toho: nasycené 13 g

sacharidy 54 g

z toho: cukry 54 g

            polyoly 0 g

vláknina                  0 g

bílkoviny 4,0 g

sůl 0,30 g

sodík 121 mg 

Datum Podpis 

24. 6. 2022 Ing. Radek Volf, jednatel Master Maruni CE 
spol. s r.o
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