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POPIS VÝROBKU. 
Popis: Potraviny vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta, 

připraveného z pšeničné mouky semoliny a vody, bez přídavku vajec. 

Druh: Těstoviny. 

Skupina: Semolinové. 

Podskupina: Sušené. 

Obchodní název: Těstoviny semolinové sušené. 

Jiná označení: Vlasové nudle krátké, obrázky, těstovinová rýže, drobení/tarhoňa, mušličky, kolínka 
malá, kolínka, vruty, kloboučky, flíčky, široké nudle krátké, penne, špagety. 

Způsob užití: Po uvaření 

Návod na vaření: Těstoviny vložíme do osolené vroucí vody (na 100 g těstovin 1 litr vody) a na mírném 
ohni vaříme podle druhu  6-8 minut, polévkové nudle 2-4 minuty a špagety 7-9  minut. 
Těstoviny ochutnáme, scedíme a ihned podáváme. Polévkové nudle scedíme, 
propláchneme a přidáváme do hotové polévky.  

Platná legislativa: Aktuální legislativní požadavky ČR a EU. 

SLOŽENÍ VÝROBKU. 
Složky: Země původu: Alergen: 

Pšeničná mouka semolina z 
pšenice Triticum durum. 

EU Lepek (gliadin) 

Pitná voda. ČR - 

SMYSLOVÉ POŽADAVKY. 

Vzhled a tvar: 

Odpovídají tržnímu druhu, spotřebitelské balení neobsahuje příměs jiných tvarů 
těstovin nad 1 %. Povrch hladký, kompaktní, bez trhlin.  
U těstovin, kde je většina povrchu tvořena řezem může být povrch mírně drsný a 
moučný. 
Podíl zlomků může být maximálně do 10 %. 
Těstoviny se při dodržení podmínek uvedených v návodu nerozvařují, nejsou lepkavé a 
zachovávají si svůj tvar i po uvaření. 

Barva: Jantarová nebo v různých tmavších odstínech žluté. 

Vůně a chuť: 
Příjemná, charakteristická pro mouku, bez zatuchlého, plísňového nebo jiného cizího 
pachu a chuti. 

Škůdci: Bez přítomnosti škůdců v jakémkoliv stádiu. 

FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ POŽADAVKY. 
Parametr: Limity: Jednotky: 

Vlhkost  max. 13,0 % 

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST. 

Mikrobiologické požadavky: 
Vyhovují aktuálním legislativním požadavkům ČR a EU. 

Fyzikálně chemické požadavky: 

GMO A OSVĚDČENÍ O BSE. 

Výrobek není vyroben z geneticky modifikované pšenice. 
Výrobek nebyl vyroben z materiálu živočišného původu a nebyl v kontaktu s živočišnými produkty. 
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     *RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) 
 

 
 

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST. 

Skladovací podmínky: 
Skladovat odděleně od látek aromatických, na podlážkách nejméně 5 cm od stěn ve 
větratelných  prostorách s relativní vlhkostí vzduchu max. 75 %. 

Minimální trvanlivost: 3 roky   

ALERGOLOGICKÉ INFORMACE. 
Potravinové alergeny ano stopy ne 

1. Obiloviny obsahující gluten (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut a jejich 
hybridy) a výrobky z nich? 

X   

2. Korýše a výrobky z nich?   X 

3. Vejce a výrobky z vajec?  X  

4. Ryby a výrobky z ryb?   X 

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich?   X 

6. Sója a výrobky ze sóji?   X 

7. Mléko a mléčné výrobky včetně laktózy?   X 

8. Ořechy, tj. mandle, lískové oříšky, vlašské  ořechy, jedlé kaštany, kešu, pekanové 
ořechy, para ořechy, brazilské ořechy, pistácie, makadamské ořechy a queenlandské 
ořechy, a výrobky z nich? 

  X 

9. Celer a výrobky z celeru?   X 

10. Hořčice a výrobky z hořčice?   X 

11. Sezamová semínka a výrobky z nich?   X 

12. Oxid siřičitý a siřičitany o koncentraci větší než 10mg/kg nebo 10mg/l v případě 
vyjádření jako oxidu siřičitého? 

  X 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj?   X 

14. Měkkýši a výrobky z nich?    X 

Výrobek není určen pro spotřebitele trpící intolerancí na lepek. 

PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ ÚDAJE. 
Složky: Množství ve 100g výrobku: Jednotky: % RHP* 

Energetická hodnota:             1550/365 kJ/kcal 18 

Tuky                  1,6 g 2 

  z toho nasycené mastné 
kyseliny. 

0,4 g 2 

Sacharidy 74 g 28 

  z toho cukry. 3,2 g 4 

Bílkoviny  13 g 26 

Sůl  0,01 g 0 

BALENÍ A DODÁVÁNÍ. 

Spotřebitelské balení: 

Hmotnost balení:  400g a 500g – podle druhu. 
Přípustná záporná hmotnostní odchylka -4%. 
Polypropylenové sáčky (PP5), uložené v papírových kartonech, které jsou uložené na 
paletě a chráněné fólií. 

Pytlované: 
Hmotnost balení: 3kg a 5 kg 
Přípustná záporná hmotnostní odchylka -1%. 
Polyetylenové pytle (LDPE 4), uzavřené svárem, uložené na paletě a chráněné fólií. 

Prohlášení: Obalový materiál je vhodný pro přímý styk s potravinami. 
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DOPRAVA. 
V čistých a suchých skříňových autech, nezamořených škůdci, bez přítomnosti aromatických látek. Auta jsou 
v pravidelných intervalech čištěna. 

ZNAČENÍ VÝROBKU. 

Typ balení: Spotřebitelské: Pytlované: 

Název: Těstoviny semolinové sušené. 

Složení: Pšeničná mouka z tvrdé pšenice Triticum durum, pitná voda. 

Hmotnost: 400g, 500g 3 kg, 5 kg 

Výrobce: Malitas s.r.o., Slatinice 134, 783 42. 

Země původu: Česká republika ne 

Výživové údaje: Ano – viz výše. 

Návod na vaření: Ano – viz výše. 

Minimální trvanlivost 
do/šarže: 

DD MM RRRR – 3 roky od data výroby. 

Skladovací podmínky: Skladovat v suchu. Skladovat v suchu, chránit před přímým sluncem. 

EAN kód: Ano - na jednotlivé tvary. Ano - na jednotlivé tvary. 

Materiálové značky: PP 5, koš LDPE 4. 

PRŮVODNÍ DOKLADY. 

Typ dokladu: Způsob předání: 

Dodací list. Řidič s dodávkou. 

Faktura. Elektronicky, nebo poštou. 

SCHVÁLENÍ. 
Datum: Razítko společnosti: Odběratel – jméno:  Podpis pro vzájemný souhlas 

a přijetí daných podmínek: 
 
 
 

Datum: 
 
 

Razítko společnosti: Dodavatel – jméno: 
 
 

Podpis pro vzájemný souhlas 
a přijetí daných podmínek: 
 


