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Popis produktu:
Jedlé etikety jsou produktem z jedlého papíru. Ten se vyrábí z bramborového škrobu smícháním
s vodou a rostlinným olejem. Ta se následně peče a lisuje na tenké pláty, které jsou dále vrstveny
a zpracovávány do požadované tloušťky a formátu. Pro výrobu etiket je tento materiál potiskován
jedlými inkousty a výsekem upraven do požadovaného tvaru. Prosím berte na vědomí, že tloušťka
jedlého papíru má toleranci ± 10%
Tloušťka:
Země původu:

0,65mm (tolerance +- 10%)
Česká republika

Zařazení dle Vyhlášky č. 329/1997 Sb. v platném znění:
Druh:
výrobek ze škrobu.
Složení:
Bramborový škrob, voda, olivový olej (pomocná látka), maltodextrin; Nosiče: non-GMO rýžový
škrob a arabská guma (pomocná látka); Barvivo: kakaový prášek
Pomocné látky nemusí být uvedeny na etiketě výrobku
Výrobek splňuje požadavky Nařízení EU č. 1129/2011 v platném znění.
Původ přídatných látek:
přírodní
GMO:
Geneticky modifikované organismy nejsou ve výrobku obsaženy.
Složení uvedené na etiketě:
bramborový škrob, voda, olivový olej, maltodextrin; Nosiče: rýžový škrob, E414; Barvivo:
kakaový prášek
Skladování a minimální trvanlivost:
Skladujte v suchu při teplotě do 25°C v uzavřeném originálním balení mimo dosah přímého
světla.
Pokud jsou dodrženy skladovací podmínky, minimální trvanlivost je minimálně 8 měsíců (doba
trvanlivosti se mění podle výrobní šarže)

Alergeny:
Obiloviny

Ne

Korýši

Obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito,
ječmen, oves, špalda, kamut)
Korýši a výrobky z nich

Vejce

Vejce a výrobky z nich

Ne

Ryby

Ryby a výrobky z nich

Ne

Arašídy

Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich

Ne

Sója

Sójové boby a výrobky z nich

Ne

Mléko

Mléko a výrobky z nich

Ne

Ořechy

Ne

Celer

Mandle, lískové a vlašské ořechy, kešu, pekanové
a para ořechy, makadamské ořechy a odrůdy
queensland)
Celer a výrobky z něj

Hořčice

Hořčice a výrobky z ní

Ne

Sezam

Sezamová semínka a výrobky z nich

Ne

Oxid siřičitý a siřičitany (SO2)

Nad 10 mg/kg nebo 10mg/l, vyjádřeno jako SO2

Ne

Vlčí bob

Vlčí bob, tj. lupina a výrobky z ní

Ne

Měkkýši

Měkkýši a výrobky z nich

Ne

Křížová kontaminace není možná.

Výživové údaje:
Položka

Obsah ve 100 g

Energie

1 590,2 kJ / 375,2 kcal

Tuky

3,6 g
z toho nasycené mastné kyseliny

Sacharidy

0,5 g
85,6 g

z toho cukry

0,1 g

Vláknina

0,0 g

Bílkoviny

0,1 g

Sůl

0,0 g
Dle Nařízení EU č.1169/2011 v platném znění.

Smyslové vlastnosti:
Chuť:
Vůně:

neutrální
neutrální

Ne

Ne

Fyzikálně chemické parametry:
pH - hodnota

6,8 ± 0,1

Zbytková vlhkost
0,4 % ± 0,1
Dle Vyhlášky č. 329/1997 a Nařízení ES č. 1881/2006 v platných zněních.
Balení:
Jedlé etikety jsou baleny v uzavíratelných plastových pytlících a kartónové krabici.
Obal vyhovuje podmínkám Prohlášení o obalech vhodných pro styk s potravinami dle Vyhlášky č.
38/2011 Sb., Zákona č. 477/2001 Sb. a Nařízení ES č. 1935/2004 v platných zněních.

Aplikace jedlých etiket:
Před pečením: a) vhoďte etiketu čelem naspod ošatky či pečící nádoby / formy, na ni pak
položte těsto - oplatka nakyne s těstem a spojí se s ním, je nutné dodržet pořadí mouka ->
etiketa -> těsto. Další možnost je b) aplikace na zavlažené těsto (po vysazení z ošatky nebo
v pečící formě) - etiketu lehce přitiskněte na zavlažený povrch těsta, ideálně těsně před
pečením.
UPOZORNĚNÍ:

při manipulaci s etiketami dbejte na to, aby Vaše ruce byly suché.
Etikety se při kontaktu s vodou začnou lepit a deformovat, potisk
etiket se může rozmazat.
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