
Číslo výrobku (vyplní LAKTEA)

NÁZEV výrobku:

Výrobce:

Kontakt na výrobce - www stránky:

HMOTNOST / OBJEM:

EAN výrobku:

Skupinové balení - počet kusů:

Způsob uchování - skladování:

Země původu:

Energetická hodnota (kJ/kcal)

Tuky (g)

z toho nasycené mastné kyseliny (g)

Tuk v sušině (g)

Sacharidy (g)

z toho cukry (g)

0g

Bílkoviny (g)

Sůl (g)

Vláknina (g)

Vitamíny a minerály

Umělá sladidla (ano/ne) - včetně Stévie

Kofein (ano/ne)

ne

Konzervanty

Barviva 

Jiné:

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ne

Může obsahovat stopy sezamu

ne

ne

ne

ne

ne

ne

45%

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE na 100 g/ml výrobku:

Tavený sýr (71,4%): obnovené odtučněné mléko, sýry, máslo, tavicí soli: 

E452, E341, E330, E450, mléčné bílkoviny. Trvanlivé pečivo (28,6%): 

pšeničná mouka, slunečnicový olej, ječný slad, jedlá sůl, droždí. Může 

obsahovat stopy sezamu.

SLOŽENÍ:

FROMAGERIES BEL 

www.belsyry.cz, www.veselakrava.cz

1035 / 2035
Veselá kráva SÝR A KŘUP

35g

3073780821155

1 ks v balení, 20 ks v kartónu

Uchovejte při teplotě od +4°C do +24°C. Po zakoupení pro 

lepší chuť výrobku doporučujeme skladovat v lednici.

KARTA VÝROBKU

Alergeny ve výrobku

ALERGOLOGICKÉ INFORMACE:

1195 kJ/286 kcal

16g 

9,5g

24g 

4,5g 

Francie

Poznámka:

Celer a výrobky z něj

Hořčice a výrobky z ní

Sezamová semena a výrobky z nich

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg/kg nebo 10mg/l vyjádřeno jako SO2

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

Ryby a výrobky z nich

Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

1,6g 

3,2g  

Korýši a výrobky z nich

Měkkýši a výrobky z nich

Obiloviny obsahující lepek (gluten) a výrobky z nich

Vejce a výrobky z nich

Mléko a výrobky obsahující mléko (včetně laktózy)

Sójové boby a výrobky obsahující sóju

Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich

Křížová  kontaminace 

(ano/ne)

570 mg vápník - 71% RHP 

11g 

Výrobek splňuje podmínky Vyhlášky č. 282/2016 Sb. (prodej a reklama ve školách atd.) ano/ne

Výrobek obsahuje (ano/ne)

Výrobek je/není energetický či povzbuzující nápoj či potravina určená por sportovce apod. 

z toho přidané cukry (g) - vč. medu, sladu, melasy, veškerých sirupů, dvakrát a více koncenrtovaných šťáv, apod.

ne

ne

ne

ne


