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A TERMÉK NEVE:

TÖMEG:

CSOMAGOLÁS:

KATEGÓRIA:

ALKATEGÓRIA:

LOGISZTIKA

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

ÖSSZETÉTEL:

Baromfipép (MSM) 24%, sertéshús 19 %, ivóvíz, sertés bőrke, sterilizált sárgarépa 5,3% (friss sárgarépa, ivóvíz, ecet, glükóz szirup, étkezési 

só, savanyúság szabályzó: citromsav, édesítőszer: szacharin), sterilizált pritamin paprika 5,3%, sterilizált uborka 3,3% (aprított pritamin 

paprika / uborka, étkezési só, glükóz szirup, fűszerek, édesítőszer: szacharin), burgonyakeményítő, étkezési só, stabilizátorok E450, E451, 

fűszerkeverék, dextróz, sertés állati fehérje, fűszerkivonatok, sűrítő anyagok E415, E412, antioxidáns E316, E300, aróma, tartósítószer E250. 

Gluténmentes termék. Műbélbe töltött termék. Fogyasztás előtt el kell azt távolítani. Só tartalom legfejebb 2,5 %. Zsír tartalom legfejebb 

20 %.

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

kb. 10kg / E2

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

Legalább 55 mm átmérőjű, természetes vagy műbélbe töltött húspépet (prádot) tartalmazó, főzéssel hőkezelt, füstöletlen, füstölt vagy füst 

ízesítésű termék. A homogén masszába különböző zöldség alapanyagok vannak elkeverve, melyek a metszéslapon a mozaikot alkotják. 

Egyenletes hengeres alakú, két végén elkeskenyedő. 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: Műbélbe töltött, csomagolása sértetlen, felülete sima és tiszta.

Állomány, szerkezet, 

metszéslap:

Állománya megfelelően rugalmas és tömör, metszéslapon a termékfajtára jellemző rózsaszín és látható a 

felhasznált zöldség, apró légüreg és kollagén részecskék helyenkénti megjelenése megengedhető.

EAN: 293529

Kedvenc Ízek Zöldséges szelet cca 2000g

cca 2000g

Poliamid bél

Vörösáru

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] 781

Glutént tartalmazó 

gabonafélék, azaz búza (pl. 
a Energia [kcal] 187

rákfélék a Zsír [g] 15

tojás a amelyből:

hal a  - telített zsírsavak [g] 5,7

földimogyoró a Szénhidrát [g] 3,9

szójabab a amelyből:

tej és tejtermékek (beleértve 

a laktózt)
a

 - cukrok [g]
0,6

diófélék (mandula, mogyoró, 

dió, kesudió, pekándió, brazil 
a Fehérje [g] 8,9

zeller a Só [g]
2,4

mustár a

szézámmag a

kén-dioxid a

csillagfürt a

puhatestűek a

EAN: 293529

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Max. 0 °C és + 4 °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

víz és fehérjetartalom aránya

zsír és fehérjetartalom aránya

Tárolási hőmérséklet 0-tól + 4°C-ig30 nap a termék kiszállításától számítva

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:SZAVATOSSÁGI IDŐ:

tiszta izomfehérje

Egység:

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

6,3
29

6,3

fehérjetartalom kollagén nélkül
kollagéntartalom az összfehérjéből

1,7

7,5

Limit:Mutató:

sótartalom 

víz aktivitása (aw)

pH (20°C) 

2,4g/100g

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

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


