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LINIE

Nápojové koncentráty
Nízkoenergetické nápojové koncentráty

1. Nápojové koncentráty (dále jen NK) LINIE splňují požadavky na jakost a zdravotní 
nezávadnost stanovené Zákonem o potravinách (č. 224/2008 Sb.) v platném znění a 
jeho prováděcími vyhláškami v platném znění.

2. Tržní druhy

NK LINIE se vyrábějí v tržních druzích s následujícími příchutěmi:

Oranž Citrón Jahoda Citrónový čaj

Růžový Grep Ananas Malina Jahodový čaj

Kiwi Jablko Višeň Rumový čaj

Cola Hruška Broskev Pomerančový čaj

Tonic Mango Mandarinka

Muškátové víno Limetka Černý rybíz

3. Doporučené dávkování

Výrobce doporučuje

k průmyslové výrobě limonád dávkovat ……..6,78 kg/hl limonády

k jiným účelům přidávat do vody v poměru ….1 + 19 objemově 

(tzn. 20 l hotového nápoje z 1 l NK)

4. Výživové hodnoty

ve 100 ml nápoje připraveného podle doporučení

sacharidy 4 g

bílkoviny 0 g

tuky 0 g

využitelná energie 65 kJ (15 kcal)

obohacení potravními doplňky:

Jód………..….25 μg  (16 % denní doporučené dávky)

Vitamín C……20 mg (25 % denní doporučené dávky) - pouze tržní druhy:
Citrónový čaj, Jahodový čaj, Rumový čaj, Pomerančový čaj
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5. Složení

cukr, voda, kyselina citrónová, přírodní aroma, aroma, barvivo (konkretní barvivo pro 
tržní druh je uvedeno na etiketě), regulátor kyselosti citran sodný, antioxidant kyselina 
askorbová, sladidlo Sukralóza, jodid draselný, konzervant sorban draselný,
stabilizátory (druhy se zákalem - na etiketě)

Koncentráty k průmyslové výrobě limonád obsahují doplňující konzervant benzoan 
sodný. Použitá barviva pro konkrétní tržní druh jsou uvedena v příloze této normy.

6. Požadavky na jakost

Chuť, vůně a barva podle deklarovaného tržního druhu, bez cizích pachů a příchutí.

Refraktometrická sušina………………...min. 60 %

7. Spotřebitelské omezení, alergeny

Nápojové koncentráty Linie nemají žádné spotřebitelské omezení ani neobsahují 
žádné alergeny vyjmenované v Příloze II nařízení č. 1169/2011/EU. 

8. Balení

Spotřebitelské obaly: plastové PE kanystry……..5,25 l (6,75 kg) a 10,5 l (13,5 kg)

plastová PE lahev ………...1 l (1,3 kg)

plastové vratné konve …...46 l  (60 kg)

nerezové vratné kyvety …..9 l (11,5 kg) a 18 l (23 kg)

Přepravní obaly: plastové kontajnery 550 l event. jiné dle požadavku odběratele.

9. Podmínky skladování a trvanlivost

Výrobce doporučuje skladovat NK LINIE v temnu a chladu (při teplotě do 20°C).

Za těchto podmínek platí pro výrobky ve spotřebitelských obalech min. trvanlivost 
vyznačená na etiketě, tj. 8 měsíců od data výroby.

Pro NK k průmyslové výrobě limonád je minimální trvanlivost:

při teplotě skladování:   0 - 10 °C ……….6 měsíců

  10 - 20 °C …….....2 měsíce

10. Tato norma platí od 1.8.2016

11. Příloha: Použitá barviva pro koncentráty k průmyslové výrobě limonád.




