
Zemiakové knedlíky s lekvárovou náplňou 
Dumplings with Plum Jam Filling

Bramborové knedlíky
s povidlovou náplní

Plant-based. Sweet and low-fat.

Zemiakové knedlíky s lekvárovou náplňou 
Dumplings with Plum Jam Filling

s povidlovou náplní
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Výživové údaje 
 Nutrition information 100 g

Energie / Energia / Energy 818 kJ / 195 kcal

 Tuky / Fat 0,3 g
 z toho nasycené/nasýtené 0,1 g
 mastné kyseliny
 of which saturates  

Sacharidy / Carbohydrates 45 g
   z toho cukry / of which sugar 19,7 g

 Bílkoviny / Bielkoviny / Protein 3 g

 Sůl / Soľ / Salt 0,7 g

www.forkys.euobchod@forkys.eu

Měníme pohled na jídlo / gastronomii / stravování. gastro vegan pro zdraví / ekologie / etika



Produkt Forky’s bramborové knedlíky
Gastro Hluboce zmrazené (předvařeno v páře, šokově zmrazené).

Popis Bramborové knedlíky plněné sladkými povidly
Hmotnost 1ks knedlík: 50 g.

Složení Bramborové těsto 68 % [(voda, pšeničná mouka, bramborová kaše sušená 15,8 % (brambory 
99 %, kurkuma), pšeničná krupice, škrob, jedlá sůl s jódem)], povidlová náplň 32 % (švestky, 
cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, glukózový sirup, barvivo 
E150c, konzervanty E202, E211). Může obsahovat stopy sóji.

Příprava Zmrazené knedlíky vložte do osolené vroucí vody a vařte 5 min. Doporučujeme podávat s má-
kem a cukrem, polité olejem s máslovou chutí.

Benefity nízkotučné

Alergeny pšenice

Může obsahovat stopy sója, celer, hořčice

GASTRO EAN kód balení gastro

Materiál obalu PAP+PP

Číslo výrobku M2

Počet kusů v balení 100 ks

Hmotnost netto gastro 5 kg

Hmotnost brutto gastro 5,21 kg

Expirace Země původu Bio Vegan Bez lepku V-label

1 rok/-18 °C CZ NE ANO NE ANO

Forky’s bramborové knedlíky
s povidly a zmrzlinou

Forky’s bramborové knedlíky
s povidly a mákem

mák s cukrem opražené mandlemáta
rostlinná

alternativa zmrzliny

s povidlovou 
náplní
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