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Fyzikálneparametre 

AW-hodnota <0.55 

Vlhkosť Max. 1 % 

Výživové hodnoty    (na 100g)  

energia 587,0 kcal 

energia 2439,0 kj 

tuky 41,8 g 

z toho nasýtené tuky 25,3 g 

sacharidy 43,2 g 

z  toho cukry 38,8 g 

bielkoviny 5,3 g 

soľ 0,01 g 

Zloženie: 
 % Pôvod Zdroj 

kakaová masa 41,5 CI,CM,GH,NG,DO,EC,PE kakaové bôby 

cukor 38,5 AT,BE,FR,DE,NL,PL,GB,AR,BR,CO,IN,MU,MZ,RE,ZM cukrová trstina/cukrová repa 

kakaovémaslo 18,9 CI,CM,GH,NG,DO,EC,PE,NL,FR kakaové bôby 

emulgátor - E476 < 1 EU,IN repkový-slnečnicovo-kukurično-ricínový olej 

emulgátor - E322 sojovýlecitín < 1 AR,BR,IN soja 

prírodná vanilková aróma < 1 MG,PG vanilkové struky 
farbivo - E172oxidtitaničitý < 1 EU syntetické 

sušenéplnotučnémlieko < 1 krajina EU,UK kravskémlieko 

sušenéodtučnenémlieko < 1 krajina EU,UK kravskémlieko 
dehydrovanýmliečnytuk < 1 krajina EU,UK kravskémlieko 

Alergény: 
lepok - (definície podľa smerníc ES 1169/2011/ES ) 

kôrovce - +: obsahuje ako prísadu 

vajíčka - -:  neobsahuje ako prísadu  

ryby - ?: môžu obsahovať stopy  

arašídy -  

sója +  

mlieko +  

oriešky -  

zeler -  

horčičné semienko -  

sezam -  

oxid siričitý a siričitany >10mg/kg -  

vlčí bôb -  

mäkkýše -  

Všeobecnéinformácie  

Skupina : Čokoládovédekorácie 

Intrastat číslo: 18063290 

Čísloproduktu: 15807 

Chemické parametre 
 
Parameter Hodnota Odchýlky 

celková sušina kakaa 60,09 % Min. 

kakaová sušina bez tuku 19,01 % Min 

kakaové maslo 41,08 % Min. 

mliečna sušina 0,23 % +/- 1 

mliečna sušina bez tuku 0,17 % 
 

mliečny tuk 0,06 % +/- 0,5 



Mikrobiologické parametre 
 Max. hodnota Metóda 

EColi <10 CFU/g 3M 01/08 - 06/01 

Listeria 0 CFU/25 g AFNOR BRD 07/4 - 08/98 

Salmonella 0 CFU/25 g AFNOR BRD 07/11-12/05 

TPC <5 000 CFU/g AFNOR 3M 01/1-09/89 
Y&M <100 CFU/g AFNOR 3M 01/13-07/14 

Organoleptické parametre 
Chuť                                                            horká – typická chuť tmavej čokolády 

Vôňa sladká -  typická vôňa tmavej čokolády 

Štruktúra topí sa v ústach 

Detekcia kovov Fe:1,5mm;non-Fe:1,75mm;SS: 2,0mm 

Doba použiteľnosti a skladovanie 

Doba použiteľnosti 36 mesiacov 

Skladovanie 15-20°C,suché prostredie (vlhkosť<65% RH), bez slnečného svetla a cudzích pachov 

Obal 

Počet/balenie 135   

Čistá hmotnosť (+/-) 0,220 KG   

Hrubá hmotnosť (+/-) 0,362 KG 
  

Balenie Materiál Priamy kontakt Váha         Rozmery  

blister  áno 0,013 KG   275,0x175,0x 0,2 mm 

pena LDPE áno 0,002 KG   275,0x185,0x 2,0 mm 

papier  nie 0,013 KG   275,0x185,0x 5,0 mm 

papier  - okienko  nie 0,011 KG   275,0x185,0x 5,0 mm 

krabica papier nie 0,052 KG   280,0x190,0x 3,5 mm 

Ďalšie informácie 

Halal necertifikované 

Kosher vhodné 

UTZ možné na požiadanie 

RSPO necertifikované 

Fairtrade možné na požiadanie 

Bio necertifikované 

Vegan necertifikované 

Vegetarian vhodné 

Certifikáty 
 
Certifikát BRC 
My, LemanDecorationsBelgium a LemanDecorationsThailand, týmto prehlasujeme, že sme certifikovaní BRC. 
 
Certifikát vlastnej kontroly FASFC (FAVV-AFSCA) 
My, LemanDecorationsBelgium, týmto prehlasujeme, že sme certifikovaní pre G022 a G039. 
 
GMP, HACCP 
My, LemanDecorationsThailand, týmto prehlasujeme, že sme certifikovaní podľa GMP a HACCP. 
 
HACCP 
My, LemanDecorationsMauritius, týmto prehlasujeme, že sme certifikovaní HACCP. 
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Vyhlásenia 
 
Vyhlásenie o GMO 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že tento výrobok neobsahuje žiadne GMO zložky ani prísady, podľa 
smernice ES 1829/2003 & 1830/2003. Výrobok preto nesmie byť označený ako výrobok s GMO pôvodom. 
vyhlásenie o ionizujúcom žiarení 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že tento výrobok a jeho zložky nie sú podrobené energii ionizujúceho 
žiarenia. 
Vyhlásenie o kontaminácii 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že tento výrobok je v súlade s európskou legislatívou o pesticídoch 
(396/2005), o ťažkých kovoch (1881/2006) a o dioxínoch a DPS (1259/2011). 
Vyhlásenie o nano materiáloch 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, spoločnosť LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že tento výrobok neobsahuje zámerne vyrobené nanomateriály 
alebo nie je vyrobený nanotechnológiou. Výrobky sú v súlade s nariadením 1169/2011. 
Vyhlásenie o balení 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že obal tohto výrobku je v súlade s európskou legislatívou 1935/2004 a 
10/2011. 
Vyhlásenie o prídavných látkach v potravinách 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že potravinárske prídavné látky použité v tomto výrobku sú v súlade s 
európskou legislatívou 1333/2008. 
Prírodná vanilková príchuť 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že prírodná vanilková aróma, ak je použitá v tomto výrobku, je v súlade s 
európskou legislatívou 1334/2008. 
Vyhlásenie o bisfenole 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že obal neobsahuje bisfenol A. 
Vyhlásenie o sójovom lecitíne 
Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení od našich dodávateľov, my, LemanDecorations, týmto prehlasujeme, že sójový lecitín, ak je použitý v tomto produkte, je IP. 
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