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Výrobková specifikace 
 

TRUMF International s.r.o. 
Kratochvílova 148/1, 75002 Přerov 

Provozovna Dolní Újezd 157 
751 23 Dolní Újezd  

Česká republika 
Tel: +420 581 705 705 

E-mail: trumf@trumf.cz 
Web: www.trumf.cz 

005-001  
28.08.14  

 Domácí tlačenka solo new 
 

Kód FCZA-04295 
 

Doporučené dávkování: 
  

7,00 g / 1,00 kg díla 

               

Skupinový název: Sypký kořenící přípravek  

Senzorické vlastnosti: 

Vzhled: Nestejnorodá sypká směs s viditelnými kousky koření různých barev.  
 Pokud jsou ve směsi použita barviva nebo extrakty koření, mohou se jednotlivé dodávky mírně odlišovat 
barevností směsi. Toto je způsobeno jejich přírodním původem. Po rozmíchání ve 100 ml teplé vody je však 
barevnost roztoku vždy stejná. Takto je zaručena i stejná barevnost výrobků.  

Chuť / vůně: Zejména po pepři, česneku, a majoránce, odpovídající složení výrobku, bez cizích pachů a příchutí.  

 

Složení: 
koření (pepř černý, majoránka), sušená zelenina (česnek), látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, extrakt/y 
koření  

Prohlášení: 

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení kvality, bezpečnosti potravin a životního prostředí dle 
norem ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 a ISO 14001:2004 a certifikovaný systém dle mezinárodního 
potravinářského standardu IFS Food 6. Výrobek je zdravotně nezávadný, splňuje požadavky legislativy České 
republiky a Evropské unie pro potraviny. Sypké výrobky prochází magnety a detektory kovů. Výrobky neobsahují 
žádné suroviny obsahující GMO. Suroviny používané k výrobě a rovněž naše výrobky nejsou ošetřeny ionizujícím 
zářením.  

Použití: 

Solo směs koření, vhodná pro výrobu vařených masných výrobků například typu tlačenka. Směs přidáváme do díla 
na začátku míchání.  
 
 
Určeno pro výrobu potravin.  

Balení: 
Používaný obalový materiál je v souladu s požadavky Nařízení č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech pro 
styk s potravinami v platném znění. Obaly vyrobené z plastu splňují současně i Nařízení (EU) č. 10/2011 o 
materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.  

Doprava: 
V krytých, čistých a suchých dopravních prostředcích, nezamořených škůdci, nebo jinými kontaminanty, za 
dodržení hygienických podmínek při přepravě a podle předpisů, platných pro veřejné dopravce.  

Skladování: 
V neporušených obalech, v čistých a suchých skladech pro potraviny, při teplotě od +5 do +25 °C, při relativní 
vlhkosti max. 70%. Výrobek nesmí být při skladování vystaven přímému slunečnímu světlu.  

Trvanlivost: 12 Měsíců 
 

Vypracoval  Datum a podpis zástupce odběratele 

   

   

____________________________________________________ __________________________________________________ 

   

   

Schválil   
   

____________________________________________________   

   

Tento dokument byl vytvořen počítačem, je platný bez podpisu a nahrazuje předchozí tištěné verze. 
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 Název výrobku: Domácí tlačenka solo new 
  

Kód: FCZA-04295 
  

 

Chemická a fyzikální analýza Frekvence analýzy 

 

Vizuální inspekce 

Vlhkost max. (%) 

 

 

Bez cizích částic 

15 

 

 

Každá dodávka 

Každá dodávka 

 
  

 

Těžké kovy Max. obsah 

 

Pb (mg/kg) 

Cd (mg/kg) 

As (mg/kg) 

Hg (mg/kg) 

 

 

8 

0,3 

5 

0,5 

 

  
  

 

Mikrobiologické požadavky Přípustná hodnota 

 

Clostridium perfringens (cfu/g) 

Escherichia coli (cfu/g) 

Potenciálně toxinogenní plísně (cfu/g) 

Salmonella (ve 25 g) 

 

 

1000 

1000 

1000 

negativní 

 

  
  

 
Nutriční hodnoty / 100 g Jednotka Obsah 

Energetická hodnota kJ / kcal 1390 / 332  

 Tuky g 3,49  

 ... z toho nasycené mastné kyseliny g 0,27  

 Sacharidy g 57,45  

 ... z toho cukry g 10,08  

 Vláknina g 11,899  

 Bílkoviny g 11,11  

 Sůl (vypočteno dle nař. EU 1169/2011, přílohy I odst.11) g 6  
  

 

Alergen Obsah 

 

Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 

Sója a výrobky z ní 

Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 

Celer a výrobky z něj 

Hořčice a výrobky z ní 

Oxid siřičitý a siřičitany vyjádřeno jako SO 2 

Vejce a výrobky z nich 

Ryby a výrobky z nich 

Sezamová semena a výrobky z nich 

Arašídy a výrobky z nich 

Suché skořápkové plody a výrobky z nich 

Vlčí bob a výrobky z něj 

Korýši a výrobky z nich 

Měkkýši a výrobky z nich 

 

 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

Neobsahuje 

 

 
Výčet alergenů odpovídá seznamu alergenů uvedených v příloze č. II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v platném znění.  

  
 


