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TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

KEDVENC ÍZEK - Bácskai hurka e 500g

 Specifikáció nyilvántartási száma:

KÍ/2018/171

Forgalmazó adatai:

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

Telefon: +36 23 312-468

Fax: +36 23 312-426

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:
TÖMEG:

CSOMAGOLÁS:

KATEGÓRIA:

ALKATEGÓRIA:

LOGISZTIKA:

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

Igen □ Nem

NEM válasz esetén kitöltendő paraméterek:

fizikai, kémiai jellemzők

Átlagos tápérték 100g-ra Allergén

Energia [kJ] 911 Igen Nem

Energia [kcal]

219

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (pl. 

tönkölybúza), rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtái 

és a belőlük készült termékek X

Zsír [g] 17 rákfélék X

amelyből: tojás X

 - telített zsírsavak [g] 5,8 hal X

Szénhidrát [g] 0,5 földimogyoró X

amelyből: szójabab X

 - cukrok [g] <0,03 g tej és tejtermékek (beleértve a laktózt)

Fehérje [g]

16

diófélék (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, 

brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi 

dió) X

Só [g] 2 zeller X

mustár X

szézámmag X

kén-dioxid X

csillagfürt X

puhatestűek X

Deklarálható allergén mentesség: Glutén: □ Szója: □ Laktóz:□  

Külalak:

Állomány, szerkezet, metszéslap:

Szín, íz, illat:

Mutató: Mértékegység:

Salmonella db/25g

S. aureus db/g

L. monocytogenes db/25g

E. coli db/g

GMO információk:

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

X

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK:

0 - (+5)°C között

KÜLALAK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE (Fotó):

A termék megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv húskészítményekről rendelkező 1-3/13-1 számú előírásának.

KEDVENC ÍZEK - Bácskai hurka e 500g
500g

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉKTARTALOM 100G TERMÉKBEN

100% allergénmentes: □

1 nap

Tárolási hőmérséklet 0-tól + 5 °C-ig

5998202962958

Sertésbőrke, sertésbelsőség, sertésmáj, ivóvíz, sertésszalonna, fűszerkeverék [szójafehérje, fűszerek, 

étkezési só, dextróz, ízfokozó (nátrium-glutamát), cukor, fűszerkivonatok], sertéshús, étkezési só, 

tartósítószer (nátrium-nitrit)

Alak, méret: Egyenletes hengeres alakú, két végén elkeskenyedő. A klipszelésnél a kötésvég hossza legfeljebb 1 

cm.

Burkolat: műbél, felülete sima, tiszta, szennyeződéstől mentes, nem zsíros, nem nyálkás, nem penészes, a 

töltelékhez tapadó. Műbél használatakor a burkolat alatt 5 db 10 mm-es zsírzsák meg van engedve.

Állomány, metszéslap: Tömötten rugalmas, jól összeálló, nem morzsalékos, szeletelhető, nem rágós, nem puha. 

A metszéslapon a komponensek 6-10 mm nagyságúra aprított szemcséi láthatók egyenletes eloszlásban. 

Szín, illat, íz: A metszéslap színe vöröses szürkésbarna. Kellemesen fűszeres illatú, idegen szagoktól mentes. 

Ízében jellegzetesen meghatározó a főtt máj és a belsőségek, valamint a vöröshagyma és a bors. Nem lehet 

idegen ízű, túl sós vagy savanyú.

Az élelmiszerben lévő adalékanyagokról szóló 1129/2011/EK rendelettel összhangban

max. 103

ÖSSZETÉTEL:

hurkafélék

TOP műbél

Határérték:

max. 103

Tömötten rugalmas, jól összeálló, nem morzsalékos, szeletelhető, nem rágós, nem puha. A 

metszéslapon a komponensek 6-10 mm nagyságúra aprított szemcséi láthatók egyenletes eloszlásban. 

 A metszéslap színe vöröses szürkésbarna. Kellemesen fűszeres illatú, idegen szagoktól mentes. Ízében 

jellegzetesen meghatározó a főtt máj és a belsőségek, valamint a vöröshagyma és a bors. Nem lehet 

idegen ízű, túl sós vagy savanyú.

Összetevője a terméknek

0

Egyenletes hengeres alakú, két végén elkeskenyedő. A klipszelésnél a kötésvég hossza legfeljebb 1 

cm.Burkolat: műbél, felülete sima, tiszta, szennyeződéstől mentes, nem zsíros, nem nyálkás, nem 

penészes, a töltelékhez tapadó. Műbél használatakor a burkolat alatt 5 db 10 mm-es zsírzsák meg van 

engedve.

gyártástól számított 45 nap bontatlan csomagolásban

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

Nyilatkozom, hogy az élelmiszer megfelel a magyar és európai uniós jogszabályi előírásoknak.

Az élelmiszerek mikrobiológiai követelményeiről szóló 1441/2007/EK rendelettel összhangban.

0

Név:

Munkakör:

Répási Pál

Mirbesz Kft. Minőségbiztosítási vezető


