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Použitie Zmes s práškovým cukrom na prípravy polevy s citrónovou arómou. 

Cukrárska poleva s príchuťou citróna sa výborne hodí na rôzne druhy 

zákuskov, ale výborne dochutí  a prevonia aj tvarohovú plnku 

Zloženie Cukor, modifikovaný zemiakový škrob, regulátor kyslosti: kyselina 

citrónová, aróma, protihrudkujúca látka: fosforečnan vápenatý. 

Obsah cukru: 91,6% 

Doporučené 

dávkovanie 

Do 225g Polevy Liana Citrónová pridáme 5 lyžíc studenej vody a 1 

kávovú lyžičku oleja. Vymiešanú hmotu rozotrieme na múčnik 

a necháme stuhnúť. Krájame teplým nožom. 

Balenie 1kg 

20ks v kartóne (20ks x 1kg) 

Senzorické vlastnosti Vzhľad sypká až mierne hrudkovitá prášková zmes 

Farba biela  

Vôňa a chuť mierne kyslá, bez cudzích pachov 

Mikrobiologické 

požiadavky 

Produkt spĺňa Výnos MP SR a MZ SR č.06267/2006-SL, príloha č.9 a č.25, 

ktorým sa vydáva hlava PK SK upravujúca mikrobiologické požiadavky na 

potraviny a obaly na ich balenie. 

Minimálna trvanlivosť  18 mesiacov od dátumu výroby. 

Skladovacie podmienky V suchých, dobre vetrateľných skladoch, pri teplote do 20
o 
C a rel. vlhkosti 

vzduchu max. 70%,  vždy uzatvorené. Chráňte pred priamymi slnečnými 

lúčmi  Po otvorení balenia si výrobok zachová vyhovujúce organoleptické 

vlastnosti počas celej doby trvanlivosti len pri dodržaní skladovacích 

podmienok. 

GMO prehlásenie Produkt nepotrebuje označenie genetickej techniky podľa nariadení EÚ 

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

Priemerné výživové 

údaje v 100 g  

Podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu 

a Rady (EU) č. 

1169/2011, v platnom 

znení. 

 

Energia 1720 kJ / 411 kcal 

Tuky ˂0,5 g  - z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 99 g - z toho cukry 94 g 

Bielkoviny 0 g 

Soľ ˂0,01 g 
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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 nie 

 13  Vlčí bôb - lupina a výrobky z nej nie nie 

 14  Mäkkýše a produkty z nich nie nie 

Výrobca/Krajina 

pôvodu 
SR 

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

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

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

a FSSC 22000.                                                              

 
Dátum tlače :   3.4.2017 

 
RNDr. Valéria Čverhová 

manažér kvality 
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