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KEDVENC ÍZEK - Mátrai csemege szalámi cca 1100g

 Specifikáció nyilvántartási száma:

KÍ/2018/145

A TERMÉK NEVE:

TÖMEG:

CSOMAGOLÁS:

KATEGÓRIA:

ALKATEGÓRIA:

LOGISZTIKA

Szín, íz, illat:
Ízében és illatában a só és a felhasznált hús alapanyag, illetve hozzáadott fűszerre jellemző. Világosvörös 

színű. Kellemes füstölt illatú.

ÖSSZETÉTEL:

Sertéshús, sertés szalonna, marhahús, étkezési só, dextróz, fűszerkeverék, ízfokozó E621, répacukor, antioxidáns E315, színezék E120, 

fűszerkivonatok, starter kultúra, tartósítószer E250. 100g késztermék előállításához 112g sertés és marhahúst használtak fel. A termék nem 

emészthető bélben töltött. Fogyasztás előtt el kell azt távolítani. Sótartalom legfejebb 4,5 %. Zsírtartalom legfejebb 45 %. A termék a 

Magyar Élelmiszerkönyvnek megfelelően készült.

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

Különböző legalább  3 mm szemcsenagyságúra aprított, hús és gyártási szalonna felhasználásával, jellemző fűszerek hozzáadásával készített, 

víz - gőzt áteresztő mesterséges burkolatba töltött, hengeres formájú termék. Füstöléssel tartósított, gyorsított szárítással utóérlelt, nem 

hőkezelt hústermék.  Címkével elátva, lédigen kerül forgalomba.

Forgalmazó adatai:

MIRBESZ Kereskedelmi Kft. 
H-2051 Biatorbágy Tormásrét u. 1.

Telefon: +36 23 312-468

Fax: +36 23 312-426

KÜLALAK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE:

Külalak: Mahagóni színű nem emészthető bélben töltött, csomagolása sértetlen, a burkolat enyhén ráncos.

Állomány, szerkezet, 

metszéslap:

Állománya rugalmas és tömör, metszéslap világosvörös színű, a mozaikot hús és szalonna darabok alkotják, 

apró légüreg helyenkénti megjelenése megengedhető.

Kedvenc Ízek Mátrai csemege szalámi cca 1100g

cca 1100g

lédig

Szalámik

Érlelés-szabályozóval készült penészes vagy penészmentes szárított szalámik

EAN: 299023

Név:

Munkakör:

Répási Pál

Mirbesz Kft. Minőségbiztosítási vezető
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Mutató: Mértékegység:Határérték:

Listeria monocytogenes 25 g-ban nincs jelen

Salmonella sp. 25 g-ban nincs jelen

Allergén Átlagos tápérték 100g-ra

Igen Nem Energia [kJ] 1985

Glutént tartalmazó 

gabonafélék, azaz búza (pl. 

tönkölybúza), rozs, árpa, zab, 

illetve hibridizált fajtái és a 

belőlük készült termékek

a

Energia [kcal]

480

rákfélék a Zsír [g] 45

tojás a amelyből:

hal a  - telített zsírsavak [g] 19

földimogyoró a Szénhidrát [g] 0,8

szójabab a amelyből:

tej és tejtermékek (beleértve 

a laktózt)
a

 - cukrok [g]
0,4

diófélék (mandula, mogyoró, 

dió, kesudió, pekándió, brazil 

dió, pisztácia, makadámia- 

vagy queenslandi dió)
a

Fehérje [g]

18

zeller a Só [g]
2,9

mustár a

szézámmag a

kén-dioxid a

csillagfürt a

puhatestűek a

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Max. 0 °C és +20  °C hőmérsékletű hűtő – vagy  termoszkocsi. Zárt, szennyeződéstől mentes rakodótér.48 óra

TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:

Összetevője a terméknek

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK: Átlagos tápértéktartalom 100g termékben

1,88víz és fehérjetartalom aránya

zsír és fehérjetartalom aránya

Tárolási hőmérséklet 0-tól + 20°C-ig30 nap a termék kiszállításától számítva

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:SZAVATOSSÁGI IDŐ:

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

tiszta izomfehérje

Egység:

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

14,50%

23,40%

14,50%

fehérjetartalom kollagén nélkül

kollagéntartalom az összfehérjéből

2,47

Mutató:

sótartalom 

víz aktivitása (aw)

pH (20°C) <5,5

<0,93

2,9g ( g/100g)

Limit:

EAN: 299023

Forgalmazó adatai:

MIRBESZ Kereskedelmi Kft. 
H-2051 Biatorbágy Tormásrét u. 1.

Telefon: +36 23 312-468

Fax: +36 23 312-426

Név:

Munkakör:

Répási Pál

Mirbesz Kft. Minőségbiztosítási vezető


