
  

 

Názov výrobku OVOCOVO, Zdravé jabĺčko s koreninami, fľaša 0,25l 

Balenie Balenie sklenená fľaša 0,25l - sklenená fľaša s twist off uzáverom 

Zaradenie výrobku 100% prírodná – ovocná šťava 

Určenie výrobku Ľudská spotreba, predaj – maloobchod, veľkoobchod 

Zloženie 
100% prírodná šťava, podiel: jablčná šťava, kurkumový prášok 0,2%, mletý zázvor 

0,08% a kyselina citrónová 0,44% 

Krajina pôvodu 
surovín 

Jablko - Slovenská Republika, Maďarsko, Poľsko / Mletý zázvor, Kurkumový prášok, 
Kyselina citrónova – Slovenská Republika 

Krajina výroby Slovenská Republika – Jablonov nad Turňou 

Systém výroby 
a certifikácie 

Umytie jablka, lisovanie, sedimentácia (v prípade potreby), miešanie s kurkumovým 
práškom, so zázvorovým práškom, s kyselinou citrónovou, pasterizácia, plnenie a 

uzatváranie. Výroba prebieha podľa plánu HACCP vypracovaného v zmysle príslušnej 
legislatívy 

Chuťové, čuchové 
a zrakové vlastnosti 

výrobku 

Žltkastá mierne zakalená tekutina s vôňou typického jablka a kurkumy. Chuť čerstvo 
spracovaného vyšťaveného jablka s typickou jemnou horkastou chuťou kurkumy a 

mierne pikantnými tónmi zázvoru 

Chemické a fyzikálne 
požiadavky 
a vlastnosti 

Šťavy sú vyrábané bez chemických prídavkov a kyselín. Pred plnením sú prirodzene 
sedimentované a pasterizované 

Minimálna doba 
trvanlivosti 

12 mesiacov od plnenia, údaje výrobca uvádza na etiketách 

Skladovacie 
podmienky 

Skladovať v suchej a tmavej miestnosti. Po otvorení uchovávať v teplote +6 °C 
a spotrebujte do 3 dní. 

Výživové hodnoty 

V zmysle Zákona o potravinách 376 z 29.11.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov 

Informácia pre 
konzumenta 

Zloženie – jablčná šťava, kyselina citrónová, kurkuma, zázvor. Kvalitná  100% 
prírodná šťava – pasterizovaná. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Po 

otvorení uchovávajte v teplote do +6 °C a spotrebujte do 3 dní. Výrobok obsahuje 
prirodzené usadeniny, pred použitím pretrepať. 

Vyhlásenie 
Uvedený výrobok je z plodov, ktoré neboli geneticky modifikované v zmysle 

nariadenia EÚ č. 1829/2003 

 

  


