Kiadás:

2.1.

T-200-09.3

A

B72

TERMÉKLAP
MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
KÖVETELMÉNY:

Cikkszám:
4980

TERMÉK:
BÉCSI VIRSLI

Gyártmánylap nyilvántartási szám
T: 200-09/2016

védőgázas csomagolásban
ömlesztett értékesítésre

A termék meghatározása

1. Érzékszervi jellemzők
1.1.Alak,méret

Sertéshúsból és gyártási szalonna alapanyagból készült, homogén halvány
rózsaszín húspépet tartalmazó, 19 mm átmérőjű emészthető bélbe töltött, főzéssel
hőkezelt, füstölt, 18 - 20 cm - re pározott formájú húskészítmény.. Ízének jellegét
a bors , a szerecsendió és a fűszerpaprika adja.
Egyenletes vastagságú, a párok hossza egyenlő. Az átmérő 18-19 mm között,a hossza
18-20 cm.

1.2. Burkolat

A burkolat sima, tiszta, alatta 5 mm-nél nagyobb zsírzsák nem látható

1.3. Állomány,szerkezet, metszéslap

Tapintásra rugalmas, se nem puha, se nem kemény. Szerkezete homogén, pép jellegű, a
fűszereloszlás egyenletes. A metszéslap homogén állományú, 5 mm-nél nagyobb
légüreg nem lehet, legfeljebb csak néhány kisebb látható. Nem tartalmaz 3 mm-nél
nagyobb ín- és kötőszöveti hártyadarabot, legfeljebb néhány 1-2 mm-es méretűt
tartalmazhat. Rágás után jól összeálló, melegen lédús, rágási maradék nincs.

1.4. Szín,íz,illat

A metszéslap egyenletes világos rózsaszínű. A fűszereloszlás egyenletes. A főtt húspép
íze mellett bors , szerecsendió, paprika és szegfűbors íz érezhető, de idegen és
mellékízek nem érezhetők. Kellemesen, enyhén sós ízű. Illatában a főtt húspép , a bors ,
szerecsendió-és a paprika illata érezhető, idegen szagok nem érezhetők.
Ízében és illatában a füst érezhető.

2. Kémiai összetétel
2.1. Víztartalom
2.2. Zsírtartalom
2.3. Fehérjetartalom
2.4. Na-klorid tartalom
2.5. Na-nitrit tartalom
3. Mikrobiológiai követelmények
3.1. Salmonella
3.2. Staphylocooccus aureus
3.3. E Coli
3.4. C.perfringens
3.5. E. faecalis
4.Tápérték adatok

max.
max.
min.
max.
max

70,00 %
25,00 %
10,00 %
2,50 %
0,01 % ( 100mg/kg )

0/25 g
max.
max.
max.
max.

103
5*103
102 vákuumcsomagolt termék esetében
105

Átlagos tápérték
100g termékben
Energia
Zsír
amelyből telített zsírsavak
Szénhidrát
amelyből cukrok
Fehérje
Só

1114 kJ/ 269 kcal
24 g
8,5 g
1,3 g
0,4 g
12 g
2,25g
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5. Címke,jelölés
5.1. Termék megnevezése

5.2. Összetevők

5.3.Fogyasztható
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Gyártja: KOMETA 99 Zrt. 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.
BÉCSI VIRSLI
Bükkfával füstölt , főtt termék
védőgázas csomagolásban
sertéshús ( 80 %), ivóvíz, szalonna , sertésbőrke, étkezési só, burgonyakeményítő,
stabilizátorok (difoszfátok, trifoszfátok), dextróz, cukor, antioxidáns (aszkorbinsav),
hidrolizált növényi fehérje, fűszerkivonatok, élesztőkivonat, színezék ( kármin),
tartósítószer (nátrium -nitrit)
nap/hó/év bontatlan csomagolásban tárolva a jelzett időpontig
Az előírt hőmérsékleten tárolva a felbontástól számítva 2 napon belül fogyassza el a
terméket..

5.4.Tárolási és szállitási
hőmérséklet

0 oC és +5 oC között
Nettó tömeg : …….g
HU
62
EK
Felhasználási javaslat: Főzést nem csak melegítést igényel.

Átlagos tápérték
100g termékben
Energia
Zsír
amelyből telített zsírsavak
Szénhidrát
amelyből cukrok
Fehérje
Só

1114 kJ/ 269 kcal
24 g
8,5 g
1,3 g
0,4 g
12 g
2,25g

Csomagolási kód : 19
5.5. EAN Vonalkód

599 80 020 1466 6

6. Csomagolás

Védőgázas mélyhúzott tálcában

7. Szállítási követelmények

Max. 0 - 5 oC hőmérsékletű hűtő - vagy termoszkocsi, zárt, szennyeződéstől mentes
rakodótér
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