
Kiadva:

2021.06.29
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

KEDVENC ÍZEK Góliát szalámi cca 1000g

 Specifikáció nyilvántartási száma:

KÍ/2020/32

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 X Nem

NEM válasz esetén kitöltendő paraméterek:

fizikai, kémiai jellemzők

Átlagos tápérték 100g-ra Allergén

Energia [kJ]

2006 kJ

Igen Nem

Keresztszennyező

désként 

tartalmazhat

Energia [kcal]

484 kcal

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (pl. 

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

és a belőlük készült termékek

x x

Zsír [g] 44 g rákfélék x x

amelyből: tojás x x

 - telített zsírsavak [g] 17 g hal x x

Szénhidrát [g] 1,0 g földimogyoró x x

amelyből: szójabab x x

 - cukrok [g] <0,6 g tej és tejtermékek (beleértve a laktózt) x x

Fehérje [g]

19 g

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

brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi 

dió)

x x

Só [g] 3,5 g zeller x x

mustár x x

szézámmag x x

kén-dioxid x x

csillagfürt x x

puhatestűek x x

Deklarálható allergénmentesség: Glutén: x Szója: □ Laktóz:□  

Külalak:

Állomány, szerkezet, metszéslap:

Szín, íz, illat:

Mutató: Mértékegység:

GMO információk:

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:

TÁROLÁSI FELTÉTELEK:

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

100% allergénmentes: □
ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:

Hengeralakú a burkolat aranybarna, kissé ráncos. A termék áteresztő kollagén bélben van töltve.

Metszéslapján húsvörös sovány hússzemcsék és világos szalonnaszemcsék mozaikja látható.A burkolat alatti apró légüregek 

és vékony sötétebb sáv megengedett.

A felhasznált fűszerre jellemző, a fermentációs folyamatoknak miatt enyhén savanykás, enyhén sós, füstölés utáni. 

Állománya tömör, összeáló, szeletelhető.

Gluténmentes, Érlelés-szabályozóval készült húskészítmény, füstölt; Gyorsérlelés, nem eheto bélben

sertéshús,sertészsír,étkezési só,fűszerek,fűszerkivonatok,dextróz,glukóz szirup,starterkultúra,tartósítószer-

E250,antioxidáns-E316,színezék-E120.

100g termék a 130g húsból van előállítva.

ÖSSZETÉTEL:

Kedvenc Ízek Góliát szalámi cca 1000g

cca 1,0 kg

technológiai csomagolás - lédig

Érlelés-szabályozóval készült húskészítmény

EAN: 290750

kiszállítástól számított 28 nap

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

A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól előírásainak megfelelőek

Határérték:

KÜLALAK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE (Fotó):

Tárolási hőmérséklet 0-tól + 20 °C-ig

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

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK:
Összetevője a terméknek

□

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

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉKTARTALOM 100G TERMÉKBEN

Név:

Munkakör:

Répási Pál

Mirbesz Kft. Minőségbiztosítási vezető


