
                                                                                                                             

LOMNÁ spol. s r.o. 
 
Sídlo: Střelniční 649, 744 01 Frenštát p. R. 
IČO: 484 01 170, DIČ: CZ 484 01 170 
tel.: 556 836 028, fax: 556 831 112 
 
 
 

Specifikace výrobku (SV) SV 3027 
Název výrobku: 
 

CHLÉB KRÁL LUDVÍK 550  g 
 

 
Číslo výtisku: 
 

 
Nahrazuje: 
 

Zpracoval: Konvička Tomáš                  Podpis: 
                                                              Datum:16.3.2017 

Schválil: Tichavská Markéta           Podpis:  
Představitel pro IFS                        Datum: 16.3.2017 

 
 
 

IDENTIFIKACE VÝROBKU  
Název: Chléb král Ludvik 550g 
Číslo: 3027 
Země původu: Česká republika 
Hmotnost: 550 g 
 
Zařazení: 
 

Dle vyhl. č. 333/97 Sb. zákona o potrav. č. 110/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Druh: Chléb žitno-špaldový (chléb se sladem) 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU  
 
Popis výrobku: 
 

Pekařský výrobek  v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50% a žitných 
mlýnských výrobků vyšší než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků. 

 
Složení: 
 

Voda, mouka žitná, chlebová sm ěs [Pšeničná špaldova mouka , sušený  žitný kvas  (žitná mouk a, 
startovací kultura), pšeni čná špaldová sladová mouka , pšeni čný špaldový celozrnný šrot, 
pšeni čná špaldová celozrnná mouka, pšeni čný lepek , sůl, žitná sladová mouka, sušená 
syrovátka,  zahušťovadlo (guma guar), cukr, sladový extrakt (ječný slad , voda), pšeni čné otruby , 
emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin), hroznový koncentrát, látka zlepšující mouku (kyselina 
L-askorbová), enzymy], droždí, kvas (žitná mouka , voda, startovací kultura, kyseliny: mléčná, octová) 

Výživové údaje na 100g: 
Energetická hodnota:989kJ/236kcal,tuky:1,2, z toho nasycené mastné kyseliny:0,44, sacharidy: 
46, z toho cukry:2,7, vláknina:5,6, bílkoviny:8,1, sůl:1,5 

Trvanlivost: 1 den 
Způsob použití: Výrobek určený k přímé spotřebě. 
Účel (Cílový trh): Pro všechny konzumenty. 
 
Spotřebitelské balení: 
 

Nebalený výrobek. 

Přepravní obal: Přepravka na chléb. 
Podmínky skladování: Výrobky je možné skladovat při běžných podmínkách  
 
Způsob distribuce: 
 

Distribuce dopravními prostředky určenými pro přepravu potravin, při běžných podmínkách, které  
vyhovují nařízení evropské rady a parlamentu 852/2004. 

JAKOSTNÍ PARAMETRY VÝROBKU  
Smyslové požadavky  
Vzhled  pravidelně formovaný, klenutý, kulatý 
Kůrka, pov rch  čistá, béžové barvy, zaprášená moukou 
Střída dobře propečená, pórovitá, pružná a stejnorodá 
Vůně a chu ť chlebová, typická po použitých surovinách,  
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST  

Mikrobiologické požadavky 
Vyhovují nařízení EU 2073/2005 ve znění pozdějších předpisů 

Chemické požadavky  
Vyhovují nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ve znění pozdějších 
předpisů 

ZNAČENÍ PRODUKTU (nebalený výrobek-specifikace, balený výrobek-etiketa) 
Logo firmy: ano 
Název druhu a skupiny: viz výše – pod údajem název výrobku 
Obchodní název produktu: viz výše - pod logem a adresou výrobce 
Hmotnost: viz výše 
Obchodní jméno výrobce a jeho adresa: Vyrábí: LOMNÁ spol. s r.o. 
Složení: Uvedeno přesné složení – viz výše – údaj složení. 
Minimální trvanlivost: Uvedeno datum výroby a datum minimální trvanlivosti. 
Symbol znehodnocení obalu: Grafická značka: panáček s košem 
Symbol materiálové identifikace: PP 5 
EAN kód:  
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU: 



Dodací list je předán řidičem s dodávkou zboží. 
Faktura je předána řidičem s dodávkou zboží, nebo poštou. 

 
 
 

SEZNAM ALERGENŮ 
Alergen ní složky          výrobek obsahuje  možná k řížová kontaminace  
  1, Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) 
   a výrobky z nich 

                 X  

  2, Korýši a výrobky z nich   
  3, Vejce a výrobky z nich                    X 
  4, Ryby a výrobky z nich        
  5, Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich                    X 
  6, Sójové boby a výrobky z nich                    X 
  7, Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)                  X  
  8, Skořápkové plody                    X 
  9, Celer a výrobky z něj   
10, Hořčice a výrobky z něj                    X 
11, Sezamová semena a výrobky z nich                    X 
12, Oxid siřičitý a siřičitany   
13, Vlčí bob a výrobky z něj                    X 
14, Měkkýši a výrobky z nich   

 
 
 
 

GMO Osvědčení 
 

       Obsahuje výrobek geneticky modifikované organismy? 
 

  
                  ne 
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