
 

SPECIFIKACE 

FABBRI DELIPASTE PISTACHIO FINE/F 

Katalogové číslo 9226610 

Použití Surovina pro výrobu zmrzliny 

Popis Vzhled: Pasta 
Barva: Zelená 
Vůně a chuť: Pistáciová 

Složení Mandle, cukr, dextróza, kešu ořechy, pistácie (7%), slunečnicový olej, kukuřičný škrob, 
aromata, emulgátor: E322- sójový lecitin, barvivo: (E100 – kurkumin a E141 – měďnaté 
komplexy chlorofylů a chlorofylinů)  
Výrobek může obsahovat stopy mléka, vajec, arašídů a dalších ořechů.  

Dávkování Přidejte 50-80g pasty na každý jeden litr směsi (zmrzlinového základu). 
 

Mikrobiologické 
složení 

Standartní plotnová hodnota (CFU) 5000/g max. 

Kvasinky a plísně (CFU) <10/g 

Koliformní bakterie (CFU)  <10g 

Salmonella (CFU) abs./25 g   
 

Fyzikálně 
chemické složení 

Refraktometrie sušiny -----------------------------------------------  -°Bx 
Vlhkost ------------------------------------------------------------------  <2 % 
Kyselost -----------------------------------------------------------------   -% 
 

Alergeny 
 
 

Podle právního předpisu 1169/2011/ES: 
X – přítomné 
CC – přítomnost nemůže být vyloučena 

Obiloviny obsahující lepek (tzn. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice, špalda, kamut a 
jejich hybridní odrůdy) a produkty z nich 

 

Korýši a výrobky z nich  

Vejce a výrobky z nich CC 

Ryby a výrobky z nich  

Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich CC 

Sójové boby (sója) a výrobky z nich                                                 sojový lecithin X 

Mléko a výrobky z nich CC 

Skořápkové plody a výrobky z nich                                                mandle, kešu, pistácie 
                          Jiné ořechy 

X 
CC 

Celer a výrobky z nich  

Hořčice a výrobky z ní  

Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich  

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg,l,vyjádřeno SO2  

Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj  

Měkkýši a výrobky z nich  

  
 



 

Nutriční hodnoty Nutriční hodnoty na 100 g výrobku: 
Energetická hodnota ----------------- 2344kJ/562 kcal 
Tuky-------------------------------------------33 g 
                Z toho nasycené mastné kyseliny ------------------------------- 3,6 g 
Sacharidy------------------------------------------- 53 g 
               Z toho cukry ------------------------------------- 46 g 
Bílkoviny ------------------------------------------ 11 g 
Sůl --------------------------------------------------- < 0,01 g 

Doba trvanlivosti 60 měsíců 

Balení 1,2 kg  

Skladování Skladujte uzavřené, na suchém místě, při pokojové teplotě mezi 10-30°C. 

GMO Dle nařízení EC 1829/2003 a 1830/2003 – výrobek neobsahuje geneticky modifikované 
organismy.  

Vyrobeno v: Itálie 
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