Termékspecifikáció
Gyümölcsös muffin

Terméknév:
Gyártó:
Forgalmazó:

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Termék leírása:

Tojással dúsított tésztából készült gyorsfagyasztott finom pékáru ribizlivel

Belső kód:
EAN kód:
ITF14 kód:

3633
8588006710199
kartondoboz: 28588006710193 ;

Tatár Pékség Kft., H-2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 142/A
Belső csoport: 3230/MUFF
Anyag vámtarifa száma: 1905 90 70
raklap: 38588006710190

Összetevők
muffin keverék 45 % [cukor, BÚZALISZT, módosított keményítő, nem hidrogénezett növényi pálmazsír (TEJ), szárított glükóz
szirup, térfogatnövelő szer: difoszfátok, nátrium-karbonát, glukono-delta-lakton; TEJSAVÓPOR, emulgeálószer: zsírsavak
szacharóz észterei, nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak poliglicerin észterei, zsírsavak mono- és digliceridjei; só, stabilizátor:
xantángumi, BÚZAGLUTÉN, aroma, sárgarépa kivonat, vanillin], pasztőrözött teljes TOJÁSLÉ, növényi repceolaj, víz, piros
ribizli 5 %, felületi szórás 5 %: (piros ribizli 50 %, fekete ribizli 50 %), fekete ribzli 2,3 %

Érzékszervi jellemzők
Alak:

fagyasztott állapotban
készresült állapotban
kör alapú, egyenletlen domború felület piros és fekete ribizlivel megszórva, muffin papír kosárban

Héj és bélzet:

bélzet jól átfagyott, felület piros és fekete
ribizlivel megszórva

bélzet élénk sárga színű, pórusos, látható ribizli darabokkal a
keresztmetszeten, felületi szórás piros és fekete ribizli

Íz, szag:

idegen szagoktól és ízektől mentes

édes - savanyú ribizlire jellemző, minden idegen íztől és
szagtól mentes

Fizikai és kémiai jellemzők:

megfelel az Európa Tanács 1333/2008 számú 2008. december 16-i az élelmiszeradalékanyagokról szóló rendeletének és módosításának, és EK 1881/2006 számú
rendeletének, mely meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes
szennyeződések felső határértékeit

Mikrobiológiai jellemzők:

megfelel a Szlovák Köztársaság Élemiszerkódex II. rész, 4. fejezet, 4 - es melléklet
szerint, MP SR a MZ SR sz. 06267/2006 SL kiadvány, valamint EU 2073/2005 sz.
Rendelet szerint

Mikrobiológiai követelmények:

Paraméter:
Kóliform baktériumok
Penészgombák

Készre sütött termék méretei [cm]:

Csomagolás:

Tárolási hőmérséklet:
Szállítási hőmérséklet:
Minőség megőrzési idő
- a gyártástól számítva, -18 °C-on:
Elkészítés:
Fogyaszthatósági idő készre sütés után,
szobahőmérsékleten tárolva:

Átlagos tápérték adatok 100g kisült
termékre vonatkoztatva:

Határérték:
nincs jelen

cfu/g

m 1x102

m 1x103
110 g muffin papír kosárral együtt gyorsfagyasztott állapotban és felengedtetés után is
Bacillus cereus

Súly / db:

Egység:
cfu/g

alsó rész átmérője:
6,0 - 7,0 cm

cfu/g

felső rész átmérője:
7,5 - 8,5 cm

magasság:
6,5 - 8,5 cm

12 db termék / 1 fóliával bélelt kartondoboz.
Elsődleges csomagolóanyag: PE fólia (800x900x0,010 mm) (fólia alkalmas közvetlen
érintkezésre az élelmiszerrel), másodlagos csomagolóanyag: kartondoboz
(380x280x103 mm).
120 kartondoboz (1440 db termék) / raklap.
Eredeti tulajdonságait megőrzi -18 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten tárolva
Eredeti tulajdonságait megőrzi -18 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten tárolva
365 nap
a termékeket szobahőmérsékleten kiolvasztjuk. Kiolvasztási idő cca. 2 óra.
24 óra
Energia
Zsír
- amelyből telített zsírsavak

1402 kJ / 335 kcal
18 g
2,6 g

Átlagos tápérték adatok 100g kisült
termékre vonatkoztatva:

Felhasználás:
Termék GMO státusza:

Tervezett felhasználás meghatározása

Szénhidrát
41 g
- amelyből cukrok
24 g
Fehérje
4,3 g
Só
0,20 g
felengedtetés után a terméket újrafagyasztani tilos
GMO mentes
A termék glutén, tojás és tej tartalma miatt az arra érzékenyeknél allergiás reakciót
válthat ki. A termék glutént (1), tojást (3) és tejet (7) tartalmaz. A termék olyan
üzemben készült, ahol földimogyorót, szójababot, dióféléket, zellerszármazékot,
mustárt, szezámmagot, kén-dioxidot és csillagfürtlisztet tartalmazó anyagot
használhatnak fel! A termék cukrot tartalmaz.

Allergén információ ( + jelenlét, - mentesség)
1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza,
kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek
2. Rákfélék és a belőlük készült termékek
3. Tojás és a belőle készült termékek
4. Hal és a belőle készült termékek
5. Földimogyoró és a belőle készült termékek
6. Szójabab és a belőle készült termékek
7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt)
8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia,
makadámia vagy queenslandi dió és a belőlük készült termékek
9. Zeller és a belőle készült termékek
10. Mustár és a belőle készült termékek
11. Szezámmag és a belőle készült termékek
12. Kén-dioxid és a SO2 - ban kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
összkoncentrációt meghaladó mennyiségben
13. Csillagfürt és a belőle készült termékek
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek
Kidolgozta: Vargová Anita, 2019.07.23., kiadás: 01

TERMÉK FOTÓ

Jelen a Jelen a gyár Keresztszennyeződés az
termékben területén alapanyag beszállítójától
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