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Popis                              Termostabilná ovocná náplň pre pekárne a cukrárne. 

Je určená na priamy konzum alebo na ďalšie spracovanie. 

Zloženie Maliny, cukor, voda,  modifikovaný škrob E1442, regulátor kyslosti E330, 

chemická konzervačná látka (E202, E211), aróma. 

Vyrobené zo 60 g malín na 100 g  hotového produktu.  

Obsahuje min. 30g cukru na 100g produktu. 

Dávkovanie podľa potreby 

Senzorické vlastnosti 

Podľa interných 

predpisov. 

 

Konzistencia hustá, gélová 

Farba typická pre použité ovocie – tmavočervená                            

Vôňa 
charakteristická malinová, bez plesňového alebo zatuchnutého 

pachu 

Chuť  sladká, typická pre použité ovocie, zosilnená arómou 

Priemerné výživové 

údaje v 100g výrobku 

Zdroj: výpočet 

Podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu 

a Rady (EU) č. 

1169/2011, v platnom 

znení 

Energia 509kJ/121kcal 

Tuky 0,18g    -  z toho nasýtené mastné kyseliny  0,01g 

Sacharidy 30,82g     -  z toho cukry 20,08g 

Vláknina 3,99g 

Bielkoviny 0,77g 

Soľ 0 

Fyzikálno-chemické  

vlastnosti  

Podľa interných 

predpisov a Nariadenia 

komisie ES č. 

1881/2006 v platnom 

znení. 

pH   3,0 - 3,3  

Celkový obsah cukru min 30 %  

Organické nečistoty < 0,1 %  

Ťažké kovy 

Arzén max 0,20  mg/kg  

Kadmium max 0,03  mg/kg  

Olovo max 0,20  mg/kg  

Mikrobiologické  

Požiadavky 
Výnos MP a MZ SR č. 

06267/2006 – SL 

v platnom znení 

Plesne a kvasinky neprítomné  / 0,1 g 

Aeróbne baktérie neprítomné  / 0,1 g 

Larvy a červy neprítomné 

Skladovacie 

podmienky 
Pri teplote 5

 
až 12 

o 
C a relatívnej vlhkosti max. 75 %, vždy uzatvorené. 

Minimálna trvanlivosť 6  mesiacov od dátumu výroby  

Hmotnosť a balenie 1 kg, 6 kg v plastovom vedre s vekom, nie je hermeticky uzatvorené 

GMO prehlásenie Prípravok nepotrebuje označenie genetickej techniky podľa Nariadení EÚ 

č.1829/2003 a č.1830/2003 v platnom znení. Neobsahuje GMO. 

Krajina pôvodu Poľsko 
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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 nie nie 

 07  Mlieko a výrobky obsahujúce mlieko  

(včítane laktózy) 
nie 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 áno 

 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, ireks@ireks.sk, www.ireks.sk  

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

9001:2008 a FSSC 22000. 
 

 
 
Dátum tlače :    3.4.2017 

 
RNDr. Valéria Čverhová 

manažér kvality 
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