
 

TERMÉKLAP 

 

A termék leírása: 

 

 

Almás pite 100 g (Készre sütött, gyorsfagyasztott) 
 

  

 

Vonatkozó MÉ előírás: A Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint nem besorolható termék. Vonatkozó előírás (rendeletek) 

Érzékszervi jellemzők: 

Fagyott állapotban: 
-Alak: Kör alakú, almás töltelékkel 

töltött 

- Tészta: termékre jellemző, kissé 

tömött, rugalmatlan omlós szerkezetű,   

- Illat: termékre jellemző almás, fahéjas  

Kiengedés után: 
- Alak: Kör alakú, almás töltelékkel 

töltött 

- Tészta: termékre jellemző, kissé 

tömött, rugalmatlan omlós szerkezetű,   

- Illat: termékre jellemző almás, fahéjas 

- Íz: termékre jellemző almás, fahéjas 

 

Mikrobiológiai jellemzők:  
4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az 

élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai 

szennyeződések megengedhető mértékéről 

Összetétel: 

alma töltelék fahéjjal (63,9%) (szárított alma (38,3%), cukor, glükóz-fruktóz szirup, ívóvíz, módosított kukoricakeményítő, 

természetes aroma (alma), zselésítő anyag (gellángumi (E418)), étkezési sav (citromsav (E330)), fahéj, tartósítószer (kálium-

szorbát (E202)), antioxidáns (aszkorbinsav (E300))); BÚZALISZT; sütőmargarin (növényi zsírok és olajok (pálma, repce, 

napraforgó változó arányban), teljes mértékben hidrogénezett növényi zsír (kókusz), ivóvíz, TEJSAVÓPOR, emulgeálószerek 

(zsírsavak mono- és digliceridjei (E471), lecitin (E322)), étkezési só, aroma, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), 

tartósítószer (kálium-szorbát (E202)), színezék (béta-karotin (E160a)), A vitamin, D vitamin); TEJFÖL; porcukor; vaníliás 

cukor (cukor, aroma); sütőpor (térfogatnövelő szerek (nátrium-karbonátok (E500), difoszfátok (E450)), kukoricakeményítő ); 

teljes TOJÁSPOR; étkezési só. 

Fizikai, kémiai paraméterek: Célérték: >, < határértékek  

Termék mérete: 

Átmérő: 8-9 cm 

Magasság: 2-2,5 cm 

Tömege: 100 g +/- 5% (95-105g) 

   



 

TERMÉKLAP 

 

Csomagolás módja: Tálca tartalma:9 db Doboz tartalma: 36 db 
13/2008 (VIII. 8.) NFGM-FVM 

tömegtűrési rendelet együttes 

Nyomonkövetés módja a 

csomagoláson: 
minőség megőrzési dátum, műszakszám, gyártó üzem nevének rövidítése 

Tárolási, felhasználási javaslat: 

Alak megtartás követelményét figyelembe véve, száraz, tiszta polcokon, karton dobozban, fagyasztókamrában. Általános 

emberi fogyasztási célra való felhasználás. Előírt tárolási feltételek: -18 oC-on 
Felhasználási javaslat:  

Kiengedtetés: 2 óra kiengedtetés után fogyasztható 

Felhasználás: 6°C-on hűtőben 24 óráig csomagolatlan állapotban, 72 óráig csomagolva, vagy szobahőmérsékleten maximum 6 

órán keresztül tárolható. 

Felengedtetés után újrafagyasztani tilos! 

Egyéb megjegyzések: pld. glutén 

tartalmú alkotórész, GMO eredetű 

összetevő jelenléte, aroma, allergén 

anyag tartalom, stb.  

Allergén összetevők: 
GLUTÉN, TOJÁS, TEJ 

A termék nyomokban az alábbi allergéneket tartalmazhatja: FÖLDIMOGYORÓ 

A beszállítói nyilatkozatok alapján a termék GMO tartalmú anyagot nem tartalmaz. 

Tápérték adatok: 

(számított érték 100g-ra 

vonatkozóan) 

Energia  1107 kJ / 263 kcal 
Zsír 8,6 g 
amelyből telített zsírsavak 5,0 g 
Szénhidrát 43 g 
amelyből cukor 28 g 
Rost 0,7 g 
Fehérje 2,7 g 

Só 0,48 g 

Minőségmegőrzés/ 

Fogyaszthatósági időtartam: 
180 nap 

Forgalmazás módja: Logisztikai hálózaton keresztül és saját- vagy bérszállító járművel fuvarozás. 

 

Dátum: 2019.05.08. 

Készítette: Kremmer Zoltán– minőségirányítási vezető 


