Výživové hodnoty ve 100g / Výživové hodnoty v 100g / Nutritional value per 100g / Nährwerte pro 100g / Tápérték 100g termékben
Energetická hodnota / Energetická hodnota / Energy / Nährwert / Energiatartalom:
1963 kJ / 469 kcal
Tuky /Tuky / Fats / Fette / Zsír:
28 g
z toho nasycené mastné kyseliny/z toho nasýtené mastné kyseliny /of which saturates /davon gesättigte Fettsäuren / ebben telített zsírsavak 22 g
Sacharidy / Sacharidy/Carbohydrates/Szénhidrátok/Kohlenhydrate:
48 g
z toho cukry / z toho cukry / of which sugars /davon Zucker / ebben cukor
39 g
Bílkoviny / Bielkoviny / Protein / Eiweiβ / Fehérje:
5,5 g
Sůl / Soľ / Salt / Salz / Só
0,46 g
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Hmotnost / Hmotnosť / Weight
Gewicht der Packung / Sűly
Spotřebujte do / Spotrebujte do / Use by
Verbrauchsdatum / Minőségét megőrzi

CZ - MARLENKA® SNACK medový. Cukrářský výrobek s náplní ostatní (34%) a polevou (36%) – BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK A SYNTETICKÝCH BARVIV. Baleno v ochranné atmosféře. Složení: Cukr, margarín [palmový
tuk, plně ztužený kokosový tuk, řepkový olej, voda, jedlá sůl, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (beta-karoten), vitaminy (A, D)], zahuštěné mléko
slazené (mléko, cukr, glukózový sirup), pšeničná mouka, vaječná melanž, kakaový prášek 6,1%, med 2,9%, kypřící látka (hydrogenuhličitan sodný), přírodní vanilkové aroma, emulgátor (sojový lecitin). Může obsahovat stopy
vlašských ořechů. SK - MARLENKA® SNACK medový. Cukrárský výrobok s náplňou ostatnou (34%) a polevou (36%) – BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK A SYNTETICKÝCH FARBÍV. Balené v ochrannej atmosfére. Zloženie:
Cukor, margarín [palmový tuk, plne stužený kokosový tuk, repkový olej, voda, jedlá soľ, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselín, slnečnicový lecitín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, farbivo (beta-karotén), vitamíny (A,
D), zahustené sladené mlieko (mlieko, cukor, glukózový sirup), pšeničná múka, vaječná melanž, kakaový prášok 6,1%, med 2,9%, kypriaca látka (hydrogenuhličitan sodný), prírodná vanilková aróma, emulgátor (sójový
lecitín). Výrobok môže obsahovať stopy vlašských orechov. GB - Honey SNACK MARLENKA®. Other confectionary product with filling (34%) and icing (36%) – NO PRESERVATIVES OR ARTIFICIAL COLOURS ADDED.
Modified Atmosphere Packaging. Ingredients: Sugar, margarine [palm oil, fully hydrogenated coconut oil, rapeseed oil, water, salt, emulsifiers (mono- and diglycerides of fatty acids, sunflower lecithin), acidity regulator (citric acid),
flavouring, colouring (beta-carotene), vitamins (A D)], sweetened condensed milk (milk, sugar, glucose syrup), wheat flour, egg melange, cocoa powder 6,1%, honey 2,9%, leavening agent (sodium bicarbonate), natural vanilla
aroma, emulsifier (soy lecithin). The product may contain trace elements of walnuts. DE - Honigsnack MARLENKA®. Konditoreiprodukt mit sonstiger Füllung (34%) übergossen (36%) – OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE UND
SYNTHETISCHE FARBSTOFFE. Verpackt in Schutzatmosphäre. Zusammensetzung: Zucker, Margarine [Palmfett, gänzlich gehärtetes Kokosfett, Rapsöl, Wasser, Speisesalz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren,
Sonnenblumenlecithin), Säureregulator (Zitronensäure), Aroma, Farbstoff (Beta-Karotin), Vitamine (A,D)], gesüßte Kondensmilch (Milch, Zucker, Glukosesirup), Weizenmehl, Kakaopulver 6,1%, Honig 2,9%, Eiermelange,
Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), natürliches Vanillearoma, Emulgator (Sojalezithin). Das Produkt kann Spuren von Walnüssen enthalten. HU - MARLENKA® SNACK mézes. Cukrász termék egyéb töltelékkel (34%) és
mázzal (36%) - TARTÓSÍTÓSZERT ES MESTERSÉGES SZÍNEZÉKET NEM TARTALMAZ. Védőgázas csomagolás. Összetétel: Cukor, margarin [pálmaolaj, teljes mértékben hidrogénezett kókuszolaj, repceolaj, víz, só, emulgeálószer
(zsírsavak mono- és digliceridjei, napraforgó lecitin), savanyúság szabályozó (citromsav), aroma, színezék (béta-karotin), vitaminok (A, D)], sűrített tej édes (tej, cukor, glükóz szirup), búzaliszt, tojáskeverék, kakaó por 6,1%, méz
2,9%, sütőpor (nátrium-hidrogén-karbonát), természetes vanília aroma, emulgeálószer (szójalecitin). A termék nyomokban tartalmazhat diót.

CZ - MARLENKA® SNACK
tuk, plně ztužený kokosový tuk,
slazené (mléko, cukr, glukó
vlašských ořechů. SK - MARL
Cukor, margarín [palmový tuk,
D), zahustené sladené ml
lecitín). Výrobok môže obsah
Modified Atmosphere Packag
flavouring, colouring (beta-caro
aroma, emulsifier (soy lecithi
SYNTHETISCHE FARBSTO
Sonnenblumenlecithin), Säurer
Backtriebmittel (Natriumhydrog
mázzal (36%) - TARTÓSÍTÓS
(zsírsavak mono- és digliceridje
2,9%, sütőpor (nátrium-hidrogé

Skladování / Skladovanie / Storage / Einlagerung / Tárolás :

Skladování / Skladova

Výrobce / Výrobca / Producer / Hersteller / Termelö:
MARLENKA international s.r.o.,
Valcířská 434, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Pr
MARLENKA internation
Valcířská 434, Lískovec, 738

MADE IN CZECH REPUBLIC
FRÝDEK-MÍSTEK

www.marlenka.cz

METALICKÉ PŘERUŠENÍ 1 mm PO 3 MOTIVECH

SNACK MEDOVÝ KLASIK

52/C

L. MEJDRECH

4.3. 2015

190

510

170

PET 12 MET + PE 40

METAL

A

C

M

Y

K

P-1805
0374/L

ZLATÁ

BÍLÁ

