Nebalené potraviny - informace o výrobku
Výrobce - název a adresa sídla:
TRITON s.r.o.
Smiřická 344/25, 50341 Hradec Králové

Název výrobku (příp. vžitý název výrobku)
Salát rybí v majonéze
název druhu,skupiny,příp.podskupiny lahůdkářský výrobek
EAN,příp.obj.číslo

1000

hmotnost:

majonéza

hlavní složka:
třída jakosti:
množství zdůrazněné složky:
země původu:

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle
množství)

majonéza(rostl.olej, voda, vejce,ocet,sůl, modif.škrob E1422,semínko
hořčice,stabilizátor guarová guma a xanthan,konzervant E202,antioxidant
E385,
přírodní
barvivo
beta-karoten,
koření),
marin.sleď.filety
(ocet,sůl,náhr.sladidlo E954,konzerv.E211,E202),cibule,mrkev
ALERGENY

(pokud
ano, vypsat)

ryby, vejce, hořčice
Datum použitelnosti (DP) nebo datum
minimální trvanlivosti (DMT)
DP od rozbalení (doba spotřeby od
rozbalení)

Nebalené potraviny - informace o výrobku
Výrobce - název a adresa sídla:
TRITON s.r.o.
Smiřická 344/25, 50341 Hradec Králové

Název výrobku (příp. vžitý název výrobku)
Salát pařížský
název druhu,skupiny,příp.podskupiny lahůdkářský výrobek
EAN,příp.obj.číslo

1000

hmotnost:

majonéza

hlavní složka:
třída jakosti:
množství zdůrazněné složky:
země původu:

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle
množství)

ALERGENY

majonéza(rostl.olej, voda, vejce,ocet,sůl, modif.škrob E1422,semínko
hořčice,stabilizátor guarová guma a xanthan,konzervant E202,antioxidant
E385, přírodní barvivo beta-karoten, koření), salám (drůbeží
maso,vepř.kůže,voda, hov.lůj,soj.bílkovina,extrakty koření, zvýr.chuti
E621,sacharid,
stabilizátor
E450,E451,dextróza,antioxidant
E300,E301,barvivo E120,konzerv.prostředek E250,sůl.max 3%, stril.cukety
(voda, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, sacharin),hrášek steril,
cibule,hořčice (konzervant E211,barvivo E102,E110,E124),koření (barvivo
E150d)

(pokud
ano, vypsat)

soja, vejce, hořčice
Datum použitelnosti (DP) nebo datum
minimální trvanlivosti (DMT)
DP od rozbalení (doba spotřeby od
rozbalení)

Nebalené potraviny - informace o výrobku
Výrobce - název a adresa sídla:
TRITON s.r.o.
Smiřická 344/25, 50341 Hradec Králové

Název výrobku (příp. vžitý název výrobku)
Hradecká pomazánka
název druhu,skupiny,příp.podskupiny lahůdkářský výrobek
EAN,příp.obj.číslo

1000

hmotnost:

tvaroh

hlavní složka:
třída jakosti:
množství zdůrazněné složky:
země původu:

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle
množství)

Tvaroh,majonéza(rostl.olej,
voda,
vejce,ocet,sůl,
modif.škrob
E1422,semínko hořčice,stabilizátor guarová guma a xanthan,konzervant
E202,antioxidant E385, přírodní barvivo beta-karoten, koření), salám
(drůbeží maso,vepř.kůže,voda, hov.lůj,soj.bílkovina,extrakty koření,
zvýr.chuti E621,sacharid, stabilizátor E450,E451,dextróza,antioxidant
E300,E301,barvivo E120,konzerv.prostředek E250,sůl.max 3%, stril.cukety
(voda, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, sacharin),cibule
ALERGENY

(pokud
ano, vypsat)

Mléko, soja, vejce, hořčice
Datum použitelnosti (DP) nebo datum
minimální trvanlivosti (DMT)
DP od rozbalení (doba spotřeby od
rozbalení)

Nebalené potraviny - informace o výrobku
Výrobce - název a adresa sídla:
TRITON s.r.o.
Smiřická 344/25, 50341 Hradec Králové

Název výrobku (příp. vžitý název výrobku)
Salát Rumcajc
název druhu,skupiny,příp.podskupiny lahůdkářský výrobek
EAN,příp.obj.číslo
hmotnost:

1000

hlavní složka:

Salám

třída jakosti:
množství zdůrazněné složky:
země původu:

Složení výrobku

Kompletní složení výrobku (sestupně dle
množství)

ALERGENY

Salám (drůbeží maso, vepř.kůže, voda, hov.lůj, soj.bílkovina, extrakty
koření, zvýrazňovač chuti E621,sacharid,stabilizátor E450,E451,dextróza,
antioxidant E300,E301,barvivo E120,konzervační prostředek E250, obsah
soli max 3%),steril.cukety (voda, ocet, cukr, sůl,výtažky koření, náhradní
sladidlo
sacharin),
majonéza
(rostlinný
olej,
voda
vejce,
ocet,sůl,modif.škrob E1422,semínko hořčice,stabilizátor guarová guma a
xanthan,konzervant E202,antioxidant E385,přír.barvivo beta-karoten,
koření),
cibule,
hořčice
(konzervant
E211,barvivo
E102,
E110,E124),feferony, koření (barvivo E150d)

(pokud
ano, vypsat)

Soja, vejce, hořčice
Datum použitelnosti (DP) nebo datum
minimální trvanlivosti (DMT)
DP od rozbalení (doba spotřeby od
rozbalení)

