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Nazwa produktu PROAROMA AROMAT WĘDZONKI EXTRA

Numer indeksu 85-ARM332

Zastosowanie - Mieszanka aromatyczna do produkcji spożywczej. W szczególności polecana do wędzonek  
- Przeznaczona(y) do produkcji środków spożywczych, a nie do sprzedaży detalicznej

Charakterystyka produktu
Cechy organoleptyczne

Wygląd

Zapach

Smak

sypki proszek barwy beżowej, niewielkie zbrylenia rozpadające się nie stanowią wady.       
   

przyprawowy z nutą wędzonki, właściwy dla użytych składników

mięsny z nutą wędzonki, właściwy dla użytych składników

Składniki Wzmacniacz smaku -  E621 (max 44%), aromaty w tym aromat dymu wędzarniczego (zawierają seler),
sól, ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna (nośnik smaku), substancja przeciwzbrylająca - E551 (1%).
Dodatki procesowe nie wymagające deklaracji na etykiecie wyrobu gotowego: maltodekstryna, E551.

Kraj pochodzenia Polska

Dozowanie 3 g/ kg produktu gotowego

Sub. limitowane Glutaminian monsodowy (E621) <= 44%
Dwutlenek krzemu (E551) - 1%

Informacje dodatkowe Aromat dymu (wyprodukowany z SF-002 zgodnie z Rozp. UE 1321/2013)
maltodekstryna - składnik stosowany w tym samym celu co nośnik
Przeciętne wartości odżywcze* w 100 g
Wartość energetyczna - 79kcal /337kJ
Białko - 6,7g
Węglowodany - 13g
w tym cukry - 4,8g
Tłuszcz - 0,05g
 w tym kwasy tł. Nasycone < 0,05g
Błonnik - 0,4g 
Sód - 16,52g
Sól (Na x 2,5) - 41,3g
* Wartości te zostały wyliczone z receptur wg danych od dostawców i literatury fachowej dotyczących
użytych surowców i nie stanowią średnich analitycznych wartości zmierzonej 
Produkt nie został poddany promieniowaniu jonizującemu

Deklaracja zgodności zgodna z:
- Ustawą z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225) oraz
ustawą o zmianie ustawy o    bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 08.02.2010 r., Nr 21, poz.
105),
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008 w sprawie
dozwolonych  substancji dodatkowych do  żywności z    późn.zm., aromatów (Rozporządzenie
1334/2008) i enzymów (Rozporządzenie 1332/2008),
- Rozporządzeniem Komisji z dn. 09.03.2012 ustanawiającym specyfikacje dla dodatków do żywności
(UE) nr 231/2012, 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które
mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U.   Nr 177, poz. 1093)(z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych
dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne
poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach   spożywczych (z późn. zm.).
 
Alergeny:  
 - deklaracja zgodności  - zgodnie z wymaganiami zał. II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10. 2011 r.  w     sprawie przekazywania konsumentom informacji na
temat żywności

Kryteria fizykochemiczne 
i mikrobiologiczne

Materiał opakowaniowy Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością - zgodne z wymaganiami Rozp. WE 1935/2004,
10/2011 z późn. zmianami

- worki z folii polietylenowej
- worki z folii aluminiowej laminowanej polietylenem
- worki papierowe wielowarstwowe z wkładką polietylenową 

Warunki przechowywania Produkt przechowywać w pomieszczeniu suchym, czystym, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C i
wilgotności względnej nie wyższej niż 75%

Warunki transportu i dystrybucji Środki transportu czyste, suche, bez obcych zapachów, szkodników, gryzoni i ich pozostałości,
przeznaczone do przewozu środków spożywczych

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy

Przeznaczenie konsumenckie Produkt przeznaczony do dalszego przetwórstwa w przemyśle spożywczym

Wzór etykiety Nazwa produktu, składniki, najlepiej spożyć przed końcem?., masa netto, warunki przechowywania,
dozowanie, producent.

Dystrybucja: Wyroby Domowe

Wyszomierz Wielki 54

Szumowo 18-305

kontakt@sklep-masarski.pl

tel. 605034713



Organizmy modyfikowane
genetycznie

Zgodnie z deklaracją naszych dostawców surowców oświadczamy, że produkt wytwarzany jest w
oparciu o surowce niemodyfikowane genetycznie wolne od GMO zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
WE 1829/2003 i 1830/2003

LISTA ALERGENÓW

Czy ten produkt zawiera……….? TAK/NIE

Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany 
hybrydowe, a także produkty pochodne Nie

Skorupiaki i produkty pochodne Nie

Jaja i produkty pochodne Nie

Ryby i produkty pochodne Nie

Orzeszki ziemne i produkty pochodne Nie

Soja i produkty pochodne Nie

Mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą Nie

Orzechy tj. migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacjowe,
makadamia lub orzechy Queensland i produkty pochodne Nie

Seler i produkty pochodne Tak

Gorczyca i produkty pochodne Nie

Nasiona sezamu i produkty pochodne Nie

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2 Nie

Łubin i produkty pochodne Nie

Mięczaki i produkty pochodne Nie

Na terenie zakładu używane
są:

mleko (laktoza), białka mleka, gorczyca, seler,  soja, surowce zawierające: gluten, dwutlenek siarki
(siarczyny)

Sporządził : Kierownik Działu Normalizacji - Joanna Wieczorska

Zatwierdził : Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości - Monika Czerwińska
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