CERTIFICAT ALERGENI
Referitor la lista alergenilor prezentați în ANEXA II a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului, din 25 octombrie 2011, privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, prin care se abrogă Directiva 2000/13/CE:

1. Cereale ce conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, ovăz, spelt, grâu dur și hibrizi ai acestora și
produce derivate, exceptând:
a) Siropurile de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroza (1);
b) Maltodextrine obținute din grâu (1);
c) Siropurile de glucoză obținute din orz;
d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate, exceptând:
a) gelatina de pește folosită ca substanță suport pentru preparatele de vitamine sau de
preparate carotenoide;
b) gelatina de pește sau ihticolul folosit (ă) la limpezirea berii și a vinului.
5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate, exceptând:
a) Uleiul și grăsimea de soia rafinate complet (1);
b) Amestecuri naturale de tocoferol (E306), tocoferolul d-alfa natural, acetatul de tocoferol dalfa și succinatul de tocoferol d-alfa, obținuți din soia;
c) Fitosterolii și esterii de fitosterol, derivați din uleiuri vegetale obținute din soia;
d) esterii de fitostanol derivați din fitosteroli de ulei obținut din semințe de soia.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:
a) Zerul utilizat pentru fabricarea distilaților sau a alcoolului etilic de origine agricolă;
b) lactitolul.
8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (Juglans regia), Nuci Caju (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoensis
(Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia
sau nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum și produse derivate, exceptând fructele cu
coajă utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
9. Țelină și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.
11. Semințe de susan și produse derivate.
12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru în SO2 total, calculat
pentru produsele gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile
producătorilor
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.
(1) Se aplică și produselor obținute din acestea, în măsura în care procesul la care sunt supuse nu poate crește nivelul
de alergenicitate estimat de autoritate pentru produsul de bază din care au fost obținute.
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PRODUSE ale firmei AGROVIN CE CONȚIN UNII DINTRE ALERGENII MENȚIONAȚI:
-

Lista de produse ce conțin derivate din ou:
OVOVIN, ENOVIN LYSO.

-

Lista de produse ce conțin peste 10 ppm de sulfiți:
PRODUS
BACTERVIN
DIOXID DE SULF
ESTABICEL 10%
GOMASOL: PRO, PHI, SEDA, ÓPTIMA
ICTIOCLAR
MANNOPLUS ND
METABISULFIT DE POTASIU
PROVEGET: 100 (L), FLOT (L), COAL
REDOXTANIN B
REDOXTANIN T
REDOXVIN
REDOXVIN AROME
SAFECHROME
SULFAMOL: 150, 200, 400, 640
SULPHUR: 6, 10, 15, 18
TANICOL ONE L
TANICOL XE L
VINIFACIL 2
VINIGEL: CRISTAL, FORTE(L), SEDA

CONCENTRAȚIE ÎN SO2
[50 %]
[100 %]
[2-4 g/l]
[2-4 g/l]
[2,3 %]
[2-4 g/l]
[57%]
[2-4 g/l]
[28.5 %]
[31.4 %]
[20 %]
[28.5 %]
[0-2 g/l]
[150, 200, 400, 640 g/l]
[60, 100, 150, 180 g/l]
[0,5-1 g/l]
[0,5-1 g/l]
[10,5 %]
[2-4 g/l]

Celelalte produse oenologice ale firmei AGROVIN, ce nu au fost incluse în această declarație,
nu conțin alergeni.
Alcázar de San Juan, a 10/05/2022

Rafael Beamud Cencerrado
Director de Calitate şi Siguranţa Alimentară
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