
GYÁRTÓI / FORGALMAZÓI NYILATKOZAT  
(Kérjük a nyilatkozatot kitöltés után elektronikus formában a nyilatkozat@glutenerzekeny.hu címre eljuttatni, valamit ezt a nyilatkozatot cégszerűen 
aláírva a gluténmentesség igazolásokkal együtt csatolni!) 

 

Alulírott Cseh Zsolt, mint az InnoTotal Kft cég képviselője a gluténérzékeny.hu weboldal 
megkeresésére, az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Az általunk forgalmazott termékek közül az alábbiak * gluténmentesek.  

Nr. Termék neve, kiszerelése, ízesítése EAN KÓD, termék azonosító jelölés 

1. ANNAPANNI Kenyérliszt 1 kg  5997653100933 
2. ANNAPANNI Kenyérliszt 5 kg  - 

3. ANNAPANNI Linzerliszt 1 kg  5997653100957 

4. ANNAPANNI Piskótaliszt 1 kg  5997653100940 

5.   

…   

* A 828/2014/EU rendelet értelmében: „gluténmentes” kijelentés csak abban az esetben használható, ha az élelmiszer a végső fogyasztónak 
értékesített formájában legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmaz.  
A termékek rendelkeznek gluténmentesség igazolással, ami a a honlapunkon megtekinthető . 
 

Az általunk forgalmazott termékek közül az alábbiak gluténmentesek, de nyomokban esetleg glutént 
tartalmazhatnak: 

Nr. Termék neve, kiszerelése, ízesítése EAN KÓD, termék azonosító jelölés 

1.   

2.   

3.   

 

Az általunk forgalmazott termékek közül az alábbiak glutén tartalmú összetevőkkel készülnek, így a gluténmentes 
diétában nem alkalmazhatóak: 

Nr. Termék neve, kiszerelése, ízesítése EAN KÓD, termék azonosító jelölés 

1.   

2.   

3.   

 

Gyártó üzemekre vonatkozó kérdések, a felesleges rész törlendő: 

 

• Elkülönített üzem részünk csak gluténmentes alapanyagokat dolgoz fel  

• Hol szerezhetőek be a termékeik? http://annapanni.hu/uzletek/ ……………………  

 

 

Kelt Budapest, 2017. 06. 13.     …………………………………………………. 

         pecsét, aláírás 

 

FIGYELEM! 
Ez az igazolás tájékoztató jellegű, ezért felhívjuk az igazolást felhasználó olvasók, szülők, nagyszülők, tanárok, nevelők, dietetikusok figyelmét arra, 
hogy a gyártók bármikor változtathatnak a receptúrán, így a gluténérzékeny.hu szerkesztősége a közölt adatok naprakészségét nem tudja garantálni. 
A jogszabályi előírások szerint a termékeken kötelező az allergéneket kiemelten jelölni, így a glutén tartalmazó alapanyagokat is NAGY BETŰVEL, 
kiemeléssel vagy dőlt betűkkel kell jelölni az összetevők között. Vásárlás / fogyasztás előtt éppen ezért feltétlenül olvassák el a termékek jelölését 
az esetleges diétahibák elkerülése érdekében. 
A gluténérzékeny.hu weboldalon tájékozódhat Dékei Zóra dietetikus által összeállított táblázatból arról, hogy mit szabad és mit tilos fogyasztani a 
gluténmentes étrendben! 


