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Popis Sladený rastlinný krém na šľahanie pre cukrárov a gastronómiu. Ošetrené UHT. 

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku šľahania odporúčame výrobok pred použitím 

schladiť na teplotu od 6°C do 8°C a šľahať 2-4 min. 

Výrobok nie je možné zaradiť podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy. 

Balenie 200 ml, 500 ml, 1000 ml;  

obal typ Tetra Pak C/PAP laminovaný polyetylénom 

Označenie dávky < dátum trvanlivosti >                  <dd.mm.yyyy alebo dd.mm.yy 

Zloženie 

 

 
 

Voda, úplne stužený rastlinný olej - palmojadrový (25 %), cukor (12 %), mliečna 

bielkovina, emulgátory: (estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s 

kyselinou mliečnou E 472b, sójový lecitin E 322, estery mono- a diglyceridov 

mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvinnou E 472e), stabilizátory: 

(celulóza E 460, karboxymetylcelulóza E 466, fosforečnany draselné E 340), 

aróma, farbivo: beta – karotén E 160a. 

 

Min. trvanlivosť  360 dní od dátumu výroby pri teplote skladovania  4 -20 
o 
C 

Požiadavky na 

skladovanie  

a prepravu 

Preprava vo vozidle s kontrolovanou teplotou od 4
o
C do 20

o
C. Čisté, suché 

skladovacie priestory s teplotou od 4 - 20
o
C (neotvorené balenie). Po otvorení 

skladujte v chlade (2°C- 8°C) a spotrebujte do 3 dní. Preprava vo vozidle  

s kontrolovanou teplotou od 4°C do 20°C. 

Senzorické 

požiadavky 
Podľa interných 

predpisov výrobcu. 

Vzhľad biela  farba 

Vôňa / chuť sladká, jemne po vanilke a použitom tuku, ľahko až mierne 

varivá chuť 

Konzistencia tekutá, rovnorodá; výskyt miernej usadeniny na stenách obalu 

alebo na dne ku koncu doby použiteľnosti nie je chybou kvality, 

po našľahaní jemná krémovitá štruktúra;  

Fyzikálno-chemické 

požiadavky. 
Podľa interných 

predpisov výrobcu. 

Obsah tuku min 25 % 

Mikrobiologické 

požiadavky 

Výrobok musí vyhovovať požiadavkám v zmysle Nariadenia (ES)  2073/2005 

v platnom znení. 

Priemerné výživové 

údaje v 100 ml 

výrobku 
Zdroj: výpočet 

Podľa Nariadenia EP 

a Rady (EU) č. 

1169/2011, v platnom 

znení. 

Energia 1257 kJ / 300 kcal  

Tuky 28 g - z toho nasýtené mastné kyseliny     27 g 

Sacharidy 12 g - z toho cukry  12 g 

Vláknina <0,5 g    

Bielkoviny 0,8  g 

Soľ 0,1 g 

Krajina pôvodu Vyrobené na Slovensku. Výroba, balenie, kontrola hmotnosti a označenie je 

v súlade s príslušnými predpismi SR a EÚ v platnom znení. 

Certifikáty výrobcu: ISO 9001:2008 a ISO 22000:2005. 

Prehlásenie o GMO Prípravok nepotrebuje označenie genetickej techniky podľa Nariadení EÚ 

č.1829/2003 a 1830/2003 platnom znení. Neobsahuje GMO. 
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Alergénne zložky Názov potenciálneho alergénu 

Alergénna 

zložka           

ÁNO / NIE 

Krížová 

kontaminácia 

– prenos           

ÁNO / NIE 

Deklarácia 

alergénnych zložiek 

podľa Nariadenia 

Európskeho 

parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011, 

v platnom znení 

01 Obilniny obsahujúce glutén (lepok), 

konkrétne: pšenica (napr. pšenica špaldová a 

pšenica khorasan), raž, jačmeň, ovos alebo ich 

hybridné odrody a výrobky z nich 

nie nie 

02  Kôrovce a výrobky z nich nie nie 

03  Vajcia a výrobky z nich nie nie 

04  Ryby a výrobky z nich nie nie 
 05  Arašidy a výrobky z nich nie nie 

 06  Sójové bôby a výrobky obsahujúce sóju áno nie 

 07  Mlieko a výrobky obsahujúce mlieko          

(včítane laktózy) 
áno nie 

 08  Orechy, konkrétne: mandle, lieskové oriešky, 

vlašské orechy, kešu oriešky, pekanové orechy, 

brazílske orechy, pistáciové oriešky,makadamové 

orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich 

nie nie 

 09  Zeler a výrobky z neho nie nie 

 10  Horčica a výrobky z nej nie nie 

 11  Sezamové semienka a výrobky  z nich nie nie 

 12  Oxid siričitý a siričitany v koncentrácii väčšej 

ako10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2 
nie nie 

 13  Vlčí bôb - lupina a výrobky z nej nie nie 

 14  Mäkkýše a produkty z nich nie nie 

Dodávateľ IREKS ENZYMA, s.r.o., Vyšná Šebastová 262, 080 06 Prešov 

Tel., Fax: 051/7470000, 7716168, www.ireks.sk, ireks@ireks.sk  

 

Firma IREKS ENZYMA s.r.o.  vyrába podľa HACCP–predpisov a je certifikovaná podľa  ISO 9001:2008 

a FSSC 22000. 
 

 
 
Dátum:    3.4.2017 

 
RNDr. Valéria Čverhová 

manažér kvality 
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