
  

 

Názov výrobku OVOCOVO, Prírodná šťava Arónia 100%, Fľaša 0,25l, 0,75l 

Balenie 
Balenie sklenená fľaša 0,25l – sklenená fľaša s twist off uzáverom 
Balenie sklenená fľaša 0,75l – sklenená fľaša s twist off uzáverom 

Zaradenie výrobku 100% prírodná – ovocná šťava 

Určenie výrobku Ľudská spotreba, predaj – maloobchod, veľkoobchod 

Zloženie 100% prírodná šťava, podiel: arónia 100% 

Krajina pôvodu 
surovín 

Slovenská Republika, Poľsko 

Krajina výroby Slovenská Republika – Jablonov nad Turňou 

Systém výroby 
a certifikácie 

Umytie arónie, lisovanie, sedimentácia (v prípade potreby), pasterizácia, plnenie a 
uzatváranie. Výroba prebieha podľa plánu HACCP vypracovaného v zmysle príslušnej 

legislatívy 

Chuťové, čuchové 
a zrakové vlastnosti 

výrobku 

Tmavo červená, až čierna mierne zakalená tekutina s vôňou typickej arónie. Chuť 
čerstvo spracovanej vyšťavenej arónie, mierne trpkastá 

Chemické a fyzikálne 
požiadavky 
a vlastnosti 

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

Mikrobiologické 
požiadavky 

Koliformné baktérie: max. prípustná hodnota = 0 
Plesne: max. prípustná hodnota = 0 

Kvasinky: max. prípustná hodnota = 0 
Leuconostoc mesenteroides: max. prípustná hodnota = 0 

Salmonela: max. prípustná hodnota = 0 
Patulín: max. 1,3 µg/kg 

Minimálna doba 
trvanlivosti 

1 rok 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 7 dní. Pri baleniach 0,75l spotrebujte do 21 dní 

Výživové hodnoty 

Na 100 ml šťavy (vypočítané na základe laboratórnych testov): 
Energetická hodnota: 274 kJ / 64 kcal 

Tuky: 0,11 g 
z toho nasýtené mastné kyseliny: < 0,1 g 

Sacharidy: 15,9 g 
z toho cukry: 8,46 g 
Bielkoviny: < 0,5 g 

Soľ: 0,08 g 

Informácia pre 
konzumenta 

Zloženie – čistá šťava z arónie. Kvalitná  100% prírodná šťava – pasterizovaná. 
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Po otvorení uchovávajte v teplote do +6 °C 

a spotrebujte do 7 dní (pri objeme 0,75l spotrebujte do 21 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 

 

  


