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1. A váIlalkozó neve, székhelyének címe:
PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskede|miZártkörűen

8900 Za|aegerszeg' Platán sor 6.

Működő Részvén.társasás

Az é|e|mÍszer-előállító hety neve, címe:
PANNONTEJ Zrt. Répcelaki Üzeme

2.

9653 Répcelak, Vörösmarty

u.1

Regisztrációs szám: HU 265 EK
s.

vrEcNnvnzÉs:
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Ivővíz, sait, teiszín, YLi, teisavópor, sovánv teipor, módosított keményítő, savanyúságot szab á|yoző
anyag (E333, E330), emulgeáló sók (E452, E339), stabilizátor (E4}7),étkezési só
Allergén információ:

a termék tejfehérjétés tejcukrot tarta|maz

Az élelmiszerek eltarthatóságát, biztons ágát meghatároző műve|etek és paramétereik felsorolása, továbbá
csomagológázok használata esetén azok megnevezése:
5.

Az

a|ap- és segédanyagok mennyiségi és minőségi átvétele és előkészítéseután az a|apanyag darálása.
Receptura
szerinti bemérésa főzőberendezésbe. om|esztés' majd hőntartás min.95 oC-on min'.30 másodpercig közvetlen
gőzbevezetéssel és vákuum haszná|atával. Hűtés a víz hozzáadagolásával 85-90 oC-ra.. A kész
ömledéket
sajtszivattyúval zárt csővezetéken keresáül az adago|őtölcsérbe szivattyilzzuk és adagoló berendezéssel (65.C
feletti hőmérsékleten) Cikkelyenként alumínium foliába, papír adagcímkévelés a nyitáshoz szükséges PPVR
tépősza|aggal ellátva. A cikkelyek csomagolása papírdobozba, ame|y a minőségmegőrzés dátumát tarta|mazza.
A
dob ozok zár ása öntap ad ó s zár ő sza|aggal, maj d kartono zás, r ak|ap o zás.
A termék csomagolásatarta|mazza fogyasáhatóság dátumát. Hűtés és tárolás, kiszállítás 10.C alatt.

6.

A TERMÉK csoMAGoLÁsA:

Cikkelyenként alumínium fóliába, papír adagcímkével és a nyitáshoz szükséges PPVR tépősza|aggal ellátva. A
cikkelyek csomagolása papírdobozba, ame|y a minőségmegőrzés dátumáttarta|mazza. A dobozok ,ía,uöntapadós
zfuő sza|aggal, majd kartonozás, raklapozás.
Doboz
Nettó tömeg:

Sajtmester
200 q

Sajtmester
140 q

EAN -kód:

Karton
Nettó tömeg:

Rak|apozás

Bruttó tömeg:

EAN -kód:

599768450705 3 20"2009=a,g kg

4,5 kg

1 5997684 507050

599768450704 6 24-1409=1,!,6

4,0 kg

1 5997684 507043 10 db *14

16

EIrendezés: Nettó tömeg:
10 db-14 sor

sor

Bruttó tÖmeg:

560 kg

630 kg

470,4 kg

560 kg
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20731 20051

:

EK rendelet szerint:

Mikroorganizmus
Listeria monocÍogenes
Staphylococcusok által termelt
enterotoxinok
8.

Ervényesség: visszavonásig

célérték
0125g

Elfogadhatóság határa

0125g

Ol)5g
'--o

01259

VEGYI SZENNYEZETTSEG:

A1881- 2006 EK rendeletnek mesfelel.

ossznrÉtnl,r JEI-I,nNIzix:

q.

Szátazanyag tartalom
Zsirtarta|om a szétr azarty agb an
t

o.

32,5+2,5

oÁ

42,5+ 2,5

oÁ

ÉnzÉxszEnvrrnrlnvrzŐx:

Alak: termék szabályos hengercikk alakú.
Külső: kéreg nélküli, sima külsővel rendelkezik. Az alumíniumfólia légtáskától mentesen simul a sajt

felületére.
Belső: színe csontfehér, egyöntetű; tompa, vagy selyemfenyű. Szerkezete homogén, lyuknélküli, egy-két
légbuborék megengedett.
Allománya: jól kenhető, sima' szájban könnyen elomló. Nem tartalmazhat megtimletlen részeket, nem
lehet ragadós, kagylós törésű.
Szag: sajtra emlékeáető ; idegen szagoktól mentes.
Iz: sajt izú, te|t,
1,L.

Az Ér,nr,vrrszER ÁTLAGos TÁPÉRtÉxE:
Tápanyag

nergia
Zsir'.

Ebből telített zsírsav
Szénhidrát

Ebből cukor
Fehérie
SO

kalcium

Tápérték100 g
termékben
165 kIt 184 kcal

13s
9,0
8,4
4.9
6.4
0,7
499

g
g

s
s
g

ms

Tűrés

Adatok forrása

átlasos érték

számités

átlasos érték
átlasos érték

MSZ2714-I:1989

átlasos éfték
átlasos érték

átlasos érték
átlasos érték
átlasos éfték

szam tás
szam tás

MSZ EN 12630:2000
Kieldahl, P:6,38xN%
számitás
számitás
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:

rs.vnvÓNEK GRANTÁII nnrNosÉclrncŐnzÉsr rnŐranrAM:
r+.

rÁnorÁsr rnr,rÉrnrnx: 0-10oC

1

5

0 nap

között

ncyÉn rnr,rnmzox:
15.

A termék nyomon követése:

A termék csomagolásán feltüntetett minőség megőrzési idő alapján.
16. Allergén információ:

A 1169l20I1lEU

rendelet (2011. október 25.) II.sz. melléklete szerint:

osszetevők és azokból készült termékek

Hozzáva|őként történő
felhasználás az any agb an
Az anyag és
Igenil.{em

öldimo gyoró (amerikai mo gyoró) és szárunazékai
Rákfé leségek és származékaik
F

Halak és származékaik
Toiás és származékai
Száraz gyümölcsök és származékaik
Tej és szárunazékai
Szója és származékai
Gabonafelék és glutén tartalmú származékaik

Kén-dioxid és So2-ben kifejezett szulfitok (több,
mint 10 mg/kg vagy 10 mgll)
Ze||er és származékai
Szezám (magok) és származékai
Mustár (magok) és származékal
Csillagfiirt és szárunazékat
Puhatestríek és azokból készült termékek
17.

N
N
N
N
N
I

N
N

származékainak

Véletlen
megjelenés

kockázata
(igen/nem)

természete

N
N

N
N
Laktőz. teifehérie

N

N
N

N

N

N
N
N
N
N

N
N

N
N
N

GMo információ:

A termék a200IlI8lEC Direktívában

meghatározoÍtak szerint nem génkezelt és gyártása során génmanipulációs
technológián átesett anyagok felhasmálása nem történt.
Az 182912003 és 1830/2003. (EC) szabá|yozás szerint a terméken nem kell feltüntetni, hogy genetikailag
módosított.
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l8. Felhasználás:

I/N

Megfelel-e a termék:

Lisaérzékenyekszámára
Laktőzérzékenyek számár a
ovo-lakto táplálkozásúaknak
Vegánok számára

Ei

19.

A

I

N
N

qe' táp|á|ko zástlaknak

A szállítás

a

és disztribúció

N

módja

gyártő íjlzem nktfuábő| hűtött, hőfokregis ztertel ellátott hűtőgépkocsikkal
történik, így a
hűtőlánc folyamatossága biztosított.
Mind a gyártő üzemek, mind a disztribúciós partner/partnerek raktárai folyamatos hőmérséklet
ellenőrzés
alatt állnak, lgy az előírt tárolási hőmérséklet biztosított.
szá||ítás

Készítette:Rába KatalÍn

Jóváhagyta

K+F projektvezető

Minőségügyi koordinátor
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Komáromi Magdolna
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