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Product 

 
11996986 vers. 1                         PASTA DAMA TOP S SML 20B4B 

 
Code:                                                      01060202 

 
PASTA DAMA TOP SPECIAL 5 

 

State:                                                      Approved by RAQ on 03/06/2019 

 
Opis produktu 

 
Biela pasta  na báze cukru vhodná na poťahovanie a výrobu kvetov a ostatných 

predmetov na ozdobu. 
 

 

Obchodný názov 

 
Cukrárska surovina. 

 

Zložky 
 
Cukor,  glukózový  sirup,  rastlinný   tuk  (z palmových jadier,  kokosový), farbivo: E516,  
zvlhčovadlo E422,  zahusťovadlo   E415,  regulátor kyslosti   E330,  arómy. 

 
Výrobok môže obsahovať mlieko, orechy a siričitany. 

 

 
 

 
počet aeróbnych org.  (1)   

kvasinky  (2)   

plesne  (2)   

koliformné baktérie  (3)   

E.coli  (4)   

salmonela  (5)   

Mikrobiologické normy 
 

10000  CFU/g  max. 

50  CFU/g  max. 

50  CFU/g  max. 

nezistené/g 

nezistené/g 

nezistené/25   g 
 

(1) ISO 4833:91 
(2) ISO 7954:87 
(3) ISO 4832:91 
(4) ISO 16649-2:01 
(5) ISO 6579:93 

Skladovanie a trvanlivosť 
 

Minimálne 18  mesiacov v originálnom balení v chladnom  (18°C  max),  suchom sklade. 
 

 

Balenie 
 

5  Kg  (net)  plastové vedrá s polyetylénovým vreckom vo vnútri. 

10  kg  (net)  kartón s obsahom    4  blokov po  2.5  kg. 
 

 

Návod na použitie 
 
PASTA  DAMA  TOP  SPECIAL  je pripravená na použitie a má ideálnu konzistenciu na 

priame spracovanie cukrármi. Vyberte z obalu požadované množstvo PASTY  DAMA  TOP  

SPECIAL,   spracujte rukami, vyvaľkajte a naneste na tortu alebo vyrábajte ozdobné 

predmety. Po každom použití je treba balenie uzavrieť, aby pasta nevyschla. 

 

 

 

 

Nutričné hodnoty 
 
Nutričné hodnoty pre 100 g. (stanovené výpočtom) 

 

1.  Energetická hodnota   

 
2.  Bielkoviny  (N*6.25)   

398       kcal 

1682        kJ 

0          g 
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3.  Sacharidy   

z toho cukry   

4.  Tuky   

z toho nasýtené   

cholesterol   

5.  Rastlinná vláknina   

6.  Soli   

87       g 

83.9     g 

5.7     g 

5       g 

0       mg 

0          g 

0.01   g 
 

Alergény 
 

V SÚLADE S NARIADENÍM (EU) 1169/2011: 

 

Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z neho   

Kôrovce a výrobky z nich   

Vajcia a výrobky z nich   

Ryby a výrobky z nich   

Arašidy a výrobky z nich   

Sójové bôby a výrobky z nich:                                                           

Mlieko a výrobky z neho  (vrátane   laktózy)                         CC  

Orechy a výrobky z nich                                                                       CC 

Zeler a výrobky z neho   

Horčica a výrobky z nej   

Sezamové semiačka a výrobky z nich   

Oxid siričitý a  siričitany v koncentráciách 

vyšších ako  10  mg/kg  CC  

Vlčí bôb  a výrobky z neho  

Mäkkýše a výrobky z nich   
 

Vysvetlivky:  X  =  obsahuje;   (surovina, ktorá ho obsahuje) 
  CC  =  môže obsahovať stopy pri krížovej kontaminácii. 
 

Certifikáty 

 Preferenčný pôvod pre Európsky colný kódex 

 
Vyhlásenia 

Vyhlásenie o GMO 
Na základe informácii od našich dodávateľov surovín, tento výrobok nie je získaný z geneticky 

modifikovaných surovín podľa nariadenia (EC) 1829/2003 - 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní 

geneticky modifikovaného organizmu. 

Vyhlásenie HACCP 

Tento výrobok je vyrobený v súlade s predpismi platnými v potravinárskom priemysle a v súlade 

s hygienickými predpismi podľa nariadenia (EC) 852/2004. 

Vyhlásenie o ionizujúcom žiarení 
Tento výrobok nie je v žiadnych krokoch výroby ošetrený ionizujúcim žiarením. 

Vyhlásenie o obalových materiáloch 

Použité obalové materiály sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (nariadenie (EC) 1935/2004 - 

1895/2005 - 2023/2006 - 10/2011) a s talianskymi právnymi predpismi (Decreto Ministeriale 21/03/1973 

- DPR 777/82) a následnými zmenami a doplnkami. 

Sledovateľnosť 

Sledovateľnosť výrobku sa vykonáva podľa nariadenia (EC) 178/2002. 
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