
Kiadva:

2021.06.28
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

KEDVENC ÍZEK - Baromfipárizsi e 1000g

 Specifikáció nyilvántartási száma:

KÍ/2018/36

A TERMÉK NEVE:

TÖMEG:

CSOMAGOLÁS:

KATEGÓRIA:

ALKATEGÓRIA:

LOGISZTIKA

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:
Műbélbe töltött, egyenletes hengeres alakú, két végén elkeskenyedő, aluklipsszel zárt termék. A burkolat ép, 

sima, tiszta, jó minőségben felülnyomott, az eltarthatósági idő nyomtatása jól olvasható.

Állomány, szerkezet, 

metszéslap:

Állománya rugalmas, jól szeletelhető, a metszéslap homogén, 10 mm-nél nagyobb légüreg nem, legfeljebb 

csak néhány kisebb látható. Nem tartalmaz 3 mm-nél nagyobb ín-és kötőszöveti hártyadarabot. A szelet első 

harapás után se nem puha, se nem kemény, jól összeáll, rágási maradék nincs. Zselékiválás nem tapasztalható. 

A metszéslap egyenletes, világos rózsaszínű, a fűszereloszlás egyenletes.

ÖSSZETÉTEL:

csirkehús 26 %, pulykahús 25 %, ivóvíz, pulyka- és csirkezsiradék, étkezési só, burgonyakeményítő, fűszerek, stabilizátor (E450), dextróz, 

aroma, antioxidánsok (E301, E300), színezék (E120), tartósítószer (E250)

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

műbél

MÉ 1-3/13-1 Húskészítmény 

Párizsi

Főtt húskészítmény nem ehető műbélbe töltve. Egyenletes hengeres alakú, két végén elkeskenyedő, aluklipsszel zárt termék. A burkolat ép, 

sima, tiszta, jó minőségben felülnyomott, az eltarthatósági idő nyomtatása jól olvasható.

EAN: 5999884008019

Szín, íz, illat:

Termékre jellemző illatú, kellemesen fűszeres, a főtt baromfi húsra és a felhasznált fűszerekre jellemző illatú. 

Idegen- vagy romlottságra utaló szag nem érezhető. Termékre jellemző ízű, kellemesen fűszeres, a főtt 

baromfi húsra és a felhasznált fűszerekre jellemző ízű. Idegen vagy romlottságra utaló íz nem érezhető.

Baromfipárizsi e 1000g

1000g

Név:

Munkakör megnevezése:

Répási Pál

Mirbeszt Kft. Minőségbiztosítási vezető
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11g

2,0g

Glutén- és laktózmentes.

Ízfokozó hozzáadása nélkül. Tej és az abból készült termékek (beleértve 

a laktózt) a termék  nem tartalmazza a receptúra szerint,  valamint az 

azonos gyártósoron előállított termék sem tartalmazza a receptúra 

szerint. 

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK: Átlagos tápértéktartalom 100g termékben

Energia

Zsír

amelyből telített zsírsav

Szénhidrát

amelyből cukor

Fehérje

Só

843 kJ

203 kcal

17g

6,0g

1,6g

0,9g

0 °C és 5°C között40 nap

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

0 °C és 5°C között5 nap

TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:

na.

na.víz és fehérjetartalom aránya

zsír és fehérjetartalom aránya

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

2073/2005/EK rend. és a 4/1998 (XI.11.) EüM rend. Szerint

11

na.

fehérjetartalom kollagén nélkül

kollagéntartalom az összfehérjéből

na.

na.

min. 11

na.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

tiszta izomfehérje

Egység: g/100g

na.

sótartalom 

víz aktivitása (aw)

pH (20°C) 

EAN: 5999884008019

Forgalmazó adatai:

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

Telefon: +36 23 312-468

Fax: +36 23 312-426

na.

na.

na.

2

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:SZAVATOSSÁGI IDŐ:

Limit: g/100g

na.

na.

max. 2,2

Mutató:

Név:

Munkakör megnevezése:

Répási Pál

Mirbeszt Kft. Minőségbiztosítási vezető


