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Všeobecné informácie 

Názov skupiny: Tmavá čokoláda 

Intrastat číslo: 17049030 

Číslo produktu: 57456 

Výživové hodnoty produktu: (na 100g)  

Energia 511,0 kcal 

Energia 2133,0 kj 

Tuky 28,0 g 

z toho nasýtené mastné kyseliny 17,0 g 

Sacharidy 54,0 g 

Z toho cukry 42 g 

Bielkoviny 5,8 g 

Soľ 0,43 g 
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Produktová špecifikácia 
Crispies mini horké 800g 

Zloženie 

 %   

Cukor   

Kakaová hmota   

Kakaové maslo   

Sušený mliečny tuk   

Emulgátor E322 (sójový lecitín)   

Prírodná vanilková príchuť   

Chrumka – pšeničná múka   

cukor   

Pšeničná sladová múka   

Pšeničný škrob   

Kypriaci prostriedok E500   

soľ   

Kakaové maslo   

Prírodná vanilková príchuť   

Lazúrovací prostriedok E414   

 
 

  

   

   

   

Alergény 

Obilniny obsahujúce lepok  - (definície podľa smerníc ES 1169/2011/ES) 

Kôrovce a výrobky z nich - +: obsahuje ako zložku 

Vajcia a výrobky z nich - -: neobsahuje 

Ryby a výrobky z nich - ?: môže obsahovať stopy alebo neznáme množstvo 

Arašidy a výrobky z nich -  

Sójové zrná a výrobky z nich ?  

Mlieko a výrobky z neho ?  

Orechy a výrobky z nich -  

Zeler a výrobky z neho -  

Horčica a výrobky z nej -  

Sezamové semená a výrobky z nich -  

oxid siričitý a siričitany >10 mg/kg alebo liter -  

Vlčí bob a výrobky z neho -  

Mäkkýše a výrobky z nich -  



 
 
 
 
 

 
 
 

Trvanlivosť a skladovanie 

Trvanlivosť 36  mesiacov 

Skladovanie teplota 15-20°C, vlhkosť(<65% RH), chrániť pred slnečným žiarením a cudzími pachmi 

Certifikáty 

BRG certifikát. 

My, Leman Decorations Belgium a Leman Decorations Thailand, týmto vyhlasujeme, že máme certifikáciu BRC. 

Samokontrolný certifikát FASFC (FAVV-AFSCA) 

My, Leman Decorations Belgium, týmto vyhlasujeme, že sme certifikovaní pre G022 a G039. 

GMP, HACCP 

My, Leman Decorations Thailand, týmto vyhlasujeme, že máme certifikáciu GMP a HACCP. 

HACCP 

My, Leman Decorations Mauritius, týmto vyhlasujeme, že máme certifikáciu HACCP. 

Vyhlásenia. 

Vyhlásenie o GMO. 

Pokiaľ je nám známe a na základe vyjadrení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že tento výrobok neobsahuje žiadne GMO zložky ani prísady, 

podľa smernice ES 1829/2003 a 1830/2003. Preto výrobok nesmie byť označený ako GMO. 

Vyhlásenie o ionizujúcom žiarení. 

Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že tento produkt a jeho zložky nepodliehajú ionizácii. 

energia žiarenia. 

Vyhlásenie o kontaminácii. 

Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade s európskou legislatívou. 

týkajúce sa pesticídov (396/2005), ťažkých kovov (1881/2006) a dioxínov a PCB (1259/2011). 

Vyhlásenie o nanomateriáloch. 

Pokiaľ je nám známe a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že tento produkt neobsahuje zámerne vyrobené nanomateriály. 

alebo sa nevyrába nanotechnológiou. Výrobky sú v súlade s nariadením 1169/2011. 

Vyhlásenie o balení. 

Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že balenie tohto produktu je v súlade s európskou 

legislatíva 1935/2004 a 10/2011. 

Vyhlásenie o prídavných látkach v potravinách. 

Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že potravinárske prísady použité v tomto produkte sú v súlade s 

Európska legislatíva 1333/2008. 

Príchuť prírodnej vanilky. 

Pokiaľ vieme a na základe vyjadrení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že prírodná vanilková príchuť, ak je použitá v tomto produkte, je v súlade s 

európska legislatíva 1334/2008. 

Vyhlásenie o bisfenole. 

Pokiaľ vieme a na základe vyjadrení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že obal neobsahuje bisfenol A. 

Vyhlásenie o sójovom lecitíne. 

Pokiaľ vieme a na základe vyhlásení našich dodávateľov, my, Leman Decorations, týmto vyhlasujeme, že sójový lecitín, ak je použitý v tomto produkte, je IP. 
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Ďalšie informácie 

Halal  Nie je certifikované 

Kóšer  Nie je certifikované 
 

UTZ  Možný na vyžiadanie 

RSPO Nie je certifikované 
 

Fairtrade Možný na vyžiadanie 
 

Bio  Nie je certifikované 

Vegan  Nevhodné 

Vegetarián  
 

   


