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Kód zboží:      5555132 

Označení:      BIO citrón - pyré - přípravek pro ochucení jogurtů 

Složení:    třtinový cukr*, voda, citrón* 20 %, škrob*, zahušťovadlo: pektin E440i, 
přírodní aromatizující látky 
*= z ekologického zemědělství 
 
Chemicko-fyzikální vlastnosti 
Lom světla °Brix (20°C) 55 ± 2 
pH (20°C)   3,0 ± 0,2 
Viskozita Bostwick  10 ± 2 
(cm při 30“ a 20°C) 
 
Kvalitativní a senzorické vlastnosti 
Podíl ovocné složky  20 g ve 100 g 
Barviva   žádná 
Aromatické látky přírodní aromatické 

látky 
Konzervační látky  žádné 
Typ plodů extrakt 
Barva, chuť, vůně Odpovídá čerstvě  

sklizeným zralým 
plodům, bez cizí 
příchuti. 

 
Průměrný obsah živin ve 100 g 
Energetická hodnota   955 kJ  

(225 kcal) 
Tuky      0 g 
- z toho nasycené mastné kyseliny  0 g 
Sacharidy     56 g 
- z toho cukry    53 g 
Vláknina    0,4 g 
Bílkoviny    0,1 g 
Sůl               0,03 g 
Sodík               0,03 g 
 
 
Velikost plodu:   pyré 
 
Dávkování:    20 % 

 
Balení      2 x 10 kg sáčky v krabici 

(aseptické sáčky z PE 
v lepenkové krabici) 

 
Trvanlivost a uchovávání 
12 měsíců  skladovat v chladnu 
 
Doprava a skladovací podmínky 
Dopravovat při pokojové teplotě. Skladovat v chladu 
a suchu, mimo dosah přímého slunečního svitu a 
mimo blízkost tepelných zdrojů 
 
Mikrobiologické vlastnosti 
Celkový počet mikroorganismů <1000 KTJ/g 
Kvasnice a plísně  nebylo prokázáno v 10 g 
Koliformní bakterie  nebylo prokázáno v 10 g 
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OBSAH ALERGENŮ dle přílohy II Směrnice 1169/2011/ES a následných změn 
                                                
Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich   NE 
Korýši a výrobky z nich      NE 
Vejce a výrobky z nich      NE 
Ryby a výrobky z nich      NE 
Podzemnice olejná a výrobky z ní     NE 
Sója a výrobky z ní       NE 
Mléko a mléčné výrobky      NE 
Ořechy a výrobky z nich (1)      NE 
Celer a výrobky z něj       NE 
Hořčice a výrobky z ní      NE 
Sezamová semena a výrobky z nich    NE 
Sulfidy více než 10 mg/kg (SO2)      NE 
Vlčí bob a výrobky z něj      NE 
Měkkýši a výrobky z nich      NE 
(1)  Skořápkoviny: Mandle, lískový ořech, vlašský ořech, kešu, pekanový ořech, para ořech, pistácie, 
makadamový ořech 
 
GMO 
V souladu s Nařízeními EU č. 1829/2003/EC a 1830/2003/EC neobsahuje tento produkt a žádný z jeho 
složek žádné geneticky modifikované organismy a ani se pro něj nepoužívá žádná genetická metoda. 
Výrobce se zavázal k používání nemodifikovaných produktů a vybírá proto pouze dodavatele, kteří 
garantují dodávku surovin neobsahujících geneticky pozměněné organismy.  
 
Ostatní informace 
Použité obalové materiály zaručují optimální uchovávání potravin a jsou proto určeny ke kontaktu s 
potravinami. 
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