
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ / GYÁRMÁNYLAP  

Gyártó:  

 

Jég-Pék Kft. 

2083 Solymár,  

Madách I. u. 29 

Adószám: 10844928-2-13 

E-mail:iroda@jegpek.hu 
Mobil: 06-30-687-2724     
Tel.: 0626525004 
 

Előállító hely:  

 

Jég-Pék Kft. 

2013 Pomáz, Csarnok u. 4 

(Ipartelep) 

Forgalmazó: 
 
 

 

Termékkód:  
Termék megnevezése:  ALMÁS RÉTES 

Termék megjelenése: kelesztés nélküli, gyorsfagyasztott rétes 
EAN kód: 5997647703010 
Származási ország: Magyarország 
JELLEMZŐK: 
FIZIKAI jellemzők fagyasztás után:                                                                      tűrés: 

súly, mélyfagyasztott (g): 

súly, kisütés után (g): 

hossz (cm): 

800  770-830g  
750 800g-ig 
33 +/- 2cm 

ÉRZÉKSZERVI jellemzők: 

megjelenés: nyers tésztájú, gyorsfagyasztott 

külső felület: rúd formájú, nyersen fehér színű, sütve zsemle-színű, leveles szerkezetű  

belső töltelék/bélzet: laza, hosszában töltött  

íze, illata: nyers tészta illatú, töltelékre jellemző aroma   

MINŐSÉGMEGŐRZÉSI IDŐ: 
-18 oC 13 hónap 

Az egyszer felengedett terméket ne fagyassza újra! 

ÖSZETEVŐK:  

 

Alma: 43,5% ; Búzafinomliszt BL55 (glutén), étkezési sertészsír, ivóvíz, kristálycukor, sűrítő anyag 

(módosított keményítő (E1422) ), napraforgó étolaj, étkezési só, ételecet, őrölt fahéj. 

 

 

 

 

 

 

Nyomokban tojást, tejszármazékot (laktózt), szóját, dióféléket, zellert, szezámmagot, csillagfürtöt, 

földimogyorót tartalmazhat.  

ÁLTALÁNOS TERMÉKADATOK 100 G TERMÉKRE VONATKOZTATVA: 

 100 g % * (100g) 

kilojoule 1112 13,2 

kilokalória 266 13,3 

zsír 15 20,9 

-amelyből telített zsírsavak 5,6 27,9 

szénhidrát 30 11,5 

-amelyből cukrok 4,4 4,8 

rost 2,4 9,6 

fehérje 2,6 5,1 

só 0,47 7,9 

*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára: 8400 kJ / 2000 kcal 

Tel:06-30-687-2724


TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ / GYÁRMÁNYLAP  

CSOMAGOLÁS: 

KÜLSŐ csomagolás BELSŐ csomagolás 

csomagolás anyaga: kartondoboz csomagolás anyaga: PE tasak 

karton doboz típusa 31.170B   

termék egy kartonon belül db:  belső csomagolás egy kartonon belül db.: 10 

bruttó súlya 1 kartonnak (kg): 16,3   

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT: hőmérséklet oC  idő (perc) 
 kiengedtetés: szobahőmérsékleten 60 perc 

sütés: 220-230 35-40 

ALLERGÉN LISTA: 

1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza, vagy ezek hibrid 

változatai) és azokból készült termékek 

+ 

2. Tojás és abból készült termékek ? 

3. Földimogyoró és belőle készült termékek ? 
4. Szójabab és belőle készült termékek ? 
5. Tej és abból készült termékek, beleértve  a laktózt ? 
6. Diófélék (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia, 

queenslandi dió) és belőlük készült termékek 

? 

7. Zeller és belőle készült termékek ? 
8. Mustár és belőle készült termékek - 

9. Szezámmag és belőle készült termékek ? 

10. Csillagfürt  és belőle készült termékek ? 

11. Puhatestűek és belőlük készült termékek - 

12. Hal, rákfélék és belőlük készült termékek - 

13. Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt 

meghaladó mennyiségben 

- 

Magyarázat:  + Allergén,  ? Keresztszennyeződés lehetséges,  - nem tartalmaz 

MIKROBIOLÓGIAI JELLEMZŐK: 

Bacillus cereus -  

Coliform bacteria - 

Staphilococcus coagulazopozitiv - 

Az élelmiszerbiztonsági rendszerbe bevont termék. 

GMO anyagokat az üzem nem használ.      

      

 

  

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

Dátum: 2018.07.06                    Minőségbiztosításért felelős vezető:  

Felülvizsgálva:      Aláírás és bélyegző:    

 

 


