
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)

0 g

Bílkoviny (g)

Sůl (g)

Vláknina (g)

Vitamíny a minerály

Umělá sladidla (ano/ne) - včetně Stévie

Kofein (ano/ne)

ne

Konzervanty

Barviva 

Jiné:

ano

ne

ne

ano ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE na 100 g/ml výrobku:

SLOŽENÍ:

Bohušovická mlékárna, a.s.

www.bohusovickamlekarna.cz

96 % plnotučné mléko 3,5%  

3% sušené odstředěné mléko

1% koncentrát mléčných bílkovin WPC 80

1390
Kapucín jogurt bílý 3,2 % 125g

125g

8594001244539

10

2 °C - 8 °C, chlazení do 24 °C

KARTA VÝROBKU

Alergeny ve výrobku

ALERGOLOGICKÉ INFORMACE:

317 kJ/76 kcal

3,4 g

2,1 g

6,1 g

6,1 g

ČR

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

0,1 g jen jako přirozená součást mléka

0 g

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)

0 g

5,0 g

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

http://www.bohusovickamlekarna.cz/

