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TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

KEDVENC ÍZEK - Zala Felvágott e 2000g

 Specifikáció nyilvántartási száma:

KÍ/2022/37

A TERMÉK NEVE:

TÖMEG:

CSOMAGOLÁS:

KATEGÓRIA:

ALKATEGÓRIA:

LOGISZTIKA

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

90 mm átmérőjű víz - gőzt át nem eresztő műbélbe töltött készítmény, amelyet sertéshúsból, gyártási szalonnából készült homogén 

húspépbe ágyazott, egyenletesen eloszlatott, 12 - 18 mm szemcseméretre aprított, pácolt sertéshús mozaikok jellemeznek. Főzéssel 

hőkezelt, jól szeletelhető húskészítmény. Ízének jellegét a bors és a fokhagyma adja. 

10 db/műanyag láda

Szín, íz, illat:

A metszéslap egyenletes világos rózsaszínű. A fűszereloszlás egyenletes. A főtt hús íze mellett bors - és 

fokhagymaíz érezhető, de idegen és mellékízek nem érezhetők. Kellemesen, enyhén sós ízű. A főtt hús, a 

bors és a fokhagyma illata érezhető, idegen szagok nem érezhetők. 

ÖSSZETÉTEL:

Összetevők: sertéshús (60 %), ivóvíz, sertésbőrke, szalonna, burgonyakeményítő,

sertésfehérje, étkezési só, kálium-klorid, stabilizátor (difoszfátok, trifoszfátok),

bambuszrost, fűszerek és fűszerkivonatok, sűrítőanyagok (feldolgozott Euchema moszat, guargumi), természetes aromák, antioxidánsok 

(nátrium-aszkorbát, nátrium eritroaszkorbát), színezék (kárminsav), aromák, tartósítószer (nátrium

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

Felvágott

vízgőzzáró műbél

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:
Legalább 90 mm átmérőjű, víz - gőzt át nem eresztő műbélbe töltött készítmény. Egyenletes hengeres alakú, 

két végén legömbölyödő. Nettó tömeg 2 kg/db. A termék hossza: kb 34 cm/ db 

Állomány, szerkezet, 

metszéslap:

A rúd állománya rugalmas, se nem kemény, se nem puha. 3 mm-nél nagyobb légüreg

nem, legfeljebb néhány kisebb látható. Nem tartalmaz 3 mm-nél nagyobb ín - és

kötőszöveti hártyadarabot, legfeljebb néhány 1-2 mm- es méretűt tartalmazhat. A szelet

első harapás után se nem puha, se nem kemény, nem rágós, jól összeálló. A hústartalom

a késztermékre vonatkoztatva 60 %.

Kedvenc  Ízek Zala felvágott mb.90  2000g e

EAN: 599 98840 0803 3

2000 g

főtt húskészítmény (felvágott)

NÉV, ALÁÍRÁS: 

Munkakör megnevezése:

Répási Pál

Mirbeszt Kft. Minőségbiztosítási vezető
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0,1 g

Fehérje

só

887 kJ

214 kcal

17 g

6,9 g

13 g

1,6

48 óra

TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:

A  1169/ 2011 EU rendelet alapján allergén összetevőt nem tartalmaz .

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK: Átlagos tápértéktartalom 100g termékben

Energia

Zsír

amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát

amelyből cukrok

%

víz és fehérjetartalom aránya

zsírtartalom

2,1g

     Salmonella                   0/25 g

     S. aureus max.              10^3

     E. Coli   max.                  5*10^3

     C. perfringens max.      10^2      

     E.faecalis max.              10^5 

0 °C  és  +5 °C  között

75 nap

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Max. 0 °C és +5 °C hőmérsékletű hűtő - vagy termoszkocsi, zárt, 

szennyeződéstől mentes  rakodótér

Egység:

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

%fehérjetartalom 

kollagéntartalom az összfehérjéből

max. 22

sótartalom 

víztartalom

Na-Nitrit tartalom

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:SZAVATOSSÁGI IDŐ:

tiszta izomfehérje

min. 13

Limit:

0,01

max. 69

max. 2,2

Mutató:

Forgalmazó adatai:

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

Telefon: +36 23 312-468

Fax: +36 23 312-426

EAN: 599 98840 0803 3

%

%

%

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

NÉV, ALÁÍRÁS: 

Munkakör megnevezése:

Répási Pál

Mirbeszt Kft. Minőségbiztosítási vezető


