Kiadva:
2020.11.20

Specifikáció nyilvántartási száma:
KÍ/2020/43

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP
KEDVENC ÍZEK Pepperonis pizzafeltét e 500g szeletelt

Forgalmazó adatai:

MIRBESZ Kereskedelmi Kft.

EAN: 3850139521078

H-2051 Biatorbágy Tormásrét u. 1.
Telefon: +36 23 312-468
Fax: +36 23 312-426

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:
TÖMEG:
CSOMAGOLÁS:
KATEGÓRIA:

Kedvenc Ízek Pepperonis pizzafeltét e 500g szeletelt
500g
védőgázas
húskészítmény

ALKATEGÓRIA:
LOGISZTIKA:
TERMÉK MEGHATÁROZÁSA:

Pepperonis pizzafeltét, szeletelt húskészítmény

ÖSSZETÉTEL:

Sertéshús 78%, sertészsír, marhahús 18%, sertés kötőszövet, étkezési só, borsóliszt, sertésfehérje, fűszerek,
fűszerkivonatok, glükóz szirup, dextróz, stabilizátor: difoszfátok, ízfokozó: nátrium-glutamát, aromák,
füstaroma, élesztő, antioxidáns: nátrium-aszkorbát, tartósítószer: nátrium-nitrit, starter kultúra.

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

□

Igen

+

Nem

NEM válasz esetén kitöltendő paraméterek:
Az általános rendelkezéseknek megfelel, de nem sorolható be egyik termékcsoportba sem.
fizikai, kémiai jellemzők
ph<5, aw <0,94
Az élelmiszerben lévő adalékanyagokról szóló 1129/2011/EK rendelettel összhangban

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉKTARTALOM 100G TERMÉKBEN
Átlagos tápérték

ALLERGÉN ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK:

100g-ra

Összetevője a terméknek

Allergén

1692

Igen

Energia [kJ]
409

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (pl.
tönkölybúza), rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtái
és a belőlük készült termékek

Zsír [g]

37

rákfélék

amelyből:

16

tojás

Energia [kcal]

- telített zsírsavak [g]

hal

Szénhidrát [g]

1

földimogyoró

amelyből:

1

szójabab

- cukrok [g]

tej és tejtermékek (beleértve a laktózt)
diófélék (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió,
brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi
dió)

18
Fehérje [g]
3,9

Só [g]

zeller
mustár
szézámmag
kén-dioxid
csillagfürt
puhatestűek

Deklarálható allergénmentesség:

Glutén: +

Szója: + Laktóz:+

Nem

Keresztszennyező
désként
tartalmazhat

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

100% allergénmentes: +

ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK:
Külalak:
Állomány, szerkezet, metszéslap:
Szín, íz, illat:

körülbelül 70 mm átmérőjű szeletek
tömör állomány, mozaikos metszéslap: sötétvörös hússzemek és fehér szalonnaszemcsék, narancssárgás pirospaprikával
sötétvörös szín, fehér szalonnaszemcsék egyenletes eloszlásában, érlelt húskészítményre jellemző fűszeres íz és illat
paprikával, enyhe füstízzel

MIKROBIOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK:
Mutató:

Mértékegység:

Salmonell spp.
Escherichia coli

cfu/g

Staphylococcus aureus

cfu/g
cfu/g

Listeria monocytogenes
Szulfitredukáló clostridium

Határérték:
nincs jelen 25g-ban
<10

<10
<100

cfu/g
<10
Az élelmiszerek mikrobiológiai követelményeiről szóló 1441/2007/EK rendelettel összhangban.

GMO információk:

A termék GMO-/GMO-mentes az EG 1829/2003 és EG 1830/2003 rendeletének értelmében.

Nyilatkozom, hogy az élelmiszer megfelel a magyar és európai uniós jogszabályi előírásoknak.
Csomagolóanyag megfelelőségi nyilatkozat: n/a

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
TERMÉK MEGBONTÁSA UTÁNI SZAV. IDŐ:
TÁROLÁSI FELTÉTELEK:
SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
KÜLALAK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE (Fotó):

Név:
Munkakör:

kiszállítástól számított 55 nap
2 nap
Tárolási hőmérséklet 0-tól + 4 °C-ig
Hűtve, 0 és +4°C között.

Répási Pál
Mirbesz Kft. Minőségbiztosítási vezető

