
СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ 
 

Темний шоколад 
 
Код товару : 6360 
Назва :КЕР ДЕ ГУАНАЖА  
Назва в інвойсі: Темний шоколад P 125 Кер де Гуанажа 80% "боби", 3 кг 
Насичений шоколадний смак 
 

Сертифікат проведення аналізів 
 
Номер партії (вказано на упаковці):   
Кінцевий термін споживання (вказано на упаковці):  
Дата виробництва (вказано на упаковці): 

Мікробіологічні характеристики 
Сальмонела: Відсутні у 25 г BRD 07/11-12/05* 
Listeria monocytogenes: Відсутні у 25 г AES 10/03 -09/00* 

*Лабораторія акредитована COFRAC 
 

Тяжкі метали 
 СВИНЕЦЬ КАДМІЙ 
Тип продукції Максимальні 

показники 
Максимальні показники 

Темний шоколад 0,02 мг/кг 0,8 мг/кг 
Молочний шоколад / 0,3 мг/кг 
Какао-пудра / 0,6 мг/кг 

 
Ми регулярно спостерігаємо за виготовленою продукцією, згідно з планом 

проведенні аналізів, встановленим зовнішньою лабораторією акредитованою COFRAC 
(европейске законодавство). 

Комісія по регулюванню (ЕУ) №488/2014 від 12 квітня 2014 року внесла зміни до 
Регулювання  (ЕУ) №1881/2006  стосовно мінімумів кадмію та свинцю. 

Сертифікат відповідності (санітарним нормам ). Сертифікат здоров’я 
 

Ми підтверджуємо, що продукція з шоколаду та цукерки, що виготовлена та 
реалізується компанією VALRHONA – 14, вул. Président Roosevelt – 26602 Tain l’Hermitage 
Cedex Франція: 

- Відповідає законодавству, діючому на підставі Європейської директиви 2000/36/CE 
Ради Європи та Європейського парламенту від 23 червня 2000 року стосовно 
Продукції з какао та шоколаду для вживання людиною, яка вступила в силу 3 серпня 
2003 року, 

- Відповідна законодавству, діючому на підставі Європейської директиви 2000/13/CE 
Ради Європи та Європейського парламенту про «Інформацію на етикетці 
продовольчих  товарів», 

- Дотримується основним вимогам та приписам торгового законодавства щодо 
продовольчих товарів, вказаних в  Правилах CE №178/2002 Ради Європи та 
Європейського парламенту , 

- Не містять інгредієнтів свинячого походження,  діоксину, ГМО та не є іонізованими, 
- Не містять інгредієнти, котрі, за нашими останніми даними, можуть завдати шкоди 

здоров’ю людей. 
- Є придатними для використання та споживання людиною та вироблені відповідно 

до найвимогливіших норм безпеки. 



Таким чином, діяльність підприємства не потребує ліцензування Управлінням 
ветеринарної служби. 

Інформація про продукт 
 

Назва та склад 
Темний шоколад (80% какао мінімум, 34%  какао-масло) 
 
Склад: боби какао, цукор, емульгатор (лецитин сої), натуральний екстракт ванілі. Продукт 
може містити сліди горіхів, протеїни молока та яєць, та глютен. 

Опис 
Кер де Гуанажа є шоколад з с дуже насиченим смаком лінійки Валрона Гран Крю. Він 
містить меншу кількість какао-масла, що робить його дуже технічним.  
      
Вага 1 диска у формі “боба”: 3,3 г +/- 0,3 г  
Розміри 1 диска у формі “боба” : 35,5 x 21,5 x 6,0 мм 
Тонкість : 20 μm максимально 
 
Харчова цінність: у 100 г продукту  
Енергія: 533 ккал 
               2211 кДж 
Жири з яких: 38г 
         Насичені: 23 г 
         Транс: 0 г 
Холестерин: 3,8 мг  
Вуглеводи з яких: 26 г 
         Цукри: 13 г 
         Поліоли: <0.5 г 
         Крохмаль: <0.5 г 
Білки :14 г       
 

Сіль: 0.02 г 
     Натрій: 0,01 г 
Харчові волокна: 17 г 
Алкоголь(етанол): 0 г 
Вітамім А: 10,5 µг 
Вітамін С: 0,50 мг 
Кальцій: 100 мг 
Залізо: 9,5 мг 

 
Використання 

 
Шоколадні напої 
Глазурування 
Ганаш кондитерська 
Морозиво та сорбети 
 

Муси 
Покриття тортів 
Соуси 
Креми 
Шоколадна ганаш 
                                       рекомендовано 
                                       можливо 

Пакування 
Презентація товару:3 кг шоколадних дисків у формі “боба” у пакеті 
Одиниця продажу: 3 кг у пакеті 
Коробка: пакет 3 кг х 3 шт. 
Первісна упаковка 
Штрих Код: 3395320063604 
 

Тип Матеріал Вага одиниці 
упаковки 

Розміри (см) Вага нето 

пакет   плівка (PE+PE з 
металом +PET) 

29 г +/- 10% 11.00 х 19.00 х 
25.00 

3,0 кг +/- 30 г 

 



Вторинна упаковка 
Штрих Код: 3395324063600 
 

Тип Матеріал Вага одиниці 
упаковки 

Розміри (см) Вага нето 

Картонна 
коробка   

картон 358 г +/- 10% 35.40 х 21.40 х 
29.50 

9,0 кг  

Інформація на етикетці 
 
Кінцева дата споживання:   ММ-РРРР (М – місяць, Р – рік) 
Номер партії:   LXXXYYZZZ         ( XXX    ZZZ – внутрішні коди, YY – рік виробництва) 
Дата виробництва:  Р ДД-MM-РРРР  (Д – день, М – місяць, Р – рік) 

Ми підтверджуємо, що первісна упаковка продукції, яку ми продаємо відповідає 
усім діючим вимогам Європейського законодавства, стосовно матеріалів та об’єктів, які 
контактують з продовольчими товарами. 

Зберігання 
 
Умови зберігання до відкриття: в сухому місці при температурі +16 +18°С / 60 -64° F 
Термін придатності:  18 місяців 
Інформація відділу якості, стосовно мінімального терміну придатності товару на 
момент відправки з заводу: 10 місяців мінімально 
Умови зберігання та термін придатності після відкривання упаковки: 
Закрити герметично та зберігати при температурі +16 + 18°С 
Продукт, який зберігається згідно з нашими рекомендаціями зберігає термін придатності, 
вказаний на упаковці. 
 

Склад 
Какао-боби    80% 
Цукор                                    19,2% 
Емульгатор                           0,6% 
 (соєвий лецитин) 0,6% 
Натуральний екстракт ванілі 0,2% 
      80% Какао  
 
Дата випуску: 19/02/2018 
Підписано: Відповідальний відділу якості 
 
 
Valrhona SAS. 14-16 av. Du President Roosevelt 2602 Tain l’Hermitage Cedex, France 
(Франція) 
Тел: 04 75 07 90 90   факс: 04 75 09 04 43 www.valrhona.com 
 
 
 

http://www.valrhona.com/
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