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SPECIFIKACE VÝROBKU
Druh výrobku :

Sterilovaná zelenina jednodruhová

Obchodní jméno :

Hrášek
ve slaném nálevu

Distributor :
Místo výroby :
Cílový trh :

EKON spol. s r.o., Malinovského 1, Miroslav, 67172
ČR
univerzální polotovar pro gastronomickou výrobu, jídelny

Charakteristika výrobku :

Zelený hrášek ve slaném nálevu
hermeticky uzavřené, tepelně ošetřené sterilací.
Zelený hrášek v nálevu, zbavené nejedlých částí,
velikostně vyrovnané, bez cizích příměsí rostlinného původu.
Nálev čirý až mírně zakalený.
Odpovídající druhu použité zeleniny pozměněná vlivem technologie.
Polotuhá až měkká, nerozbředlá.
Odpovídající použitým surovinám a přísadám, bez cizích
pachů a příchutí.

Vzhled :

Barva:
Konzistence :
Vůně a chuť :

Chemické požadavky :
Mikrobiologické požadavky
:
Seznam surovin
použitých k výrobě :
Balení :

Značení :
Podmínky skladování :

Trvanlivost :
Průvodní doklady :
Způsob použití :
Skupiny spořebitelů
pro které je spotřeba
omezena :
Podmínky a způsob
distribuce :

Obsah soli: max. 2,5 % NaCl
Výrobek splňuje požadavky Nařízení Komise ( ES ) č. 2073/2005
o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Zelený hrášek, pitná voda, sůl.

Baleno do konzervových sklenic ( materiálové označení : GL 70 )
S 4/1 PANO ( 3 400 g ), pevný podíl: 1900g

Vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 127 / 2008 Sb.v platném znění
( informace na etiketě )
Výrobky se skladují v místnostech čistých, větratelných,
chladných, chráněné před účinkem slunečních paprsků
a mrazem ( při teplotě od 2 do 27°C )
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu
( 3 roky od data výroby )
odběratel: faktura
Výrobek určen k přímé konzumaci ve formě přílohy.
Bez omezení.
Seskupení skupinových balení na paletě.
Distribuce je zajišťována vyčleněnými vozidly v uzavřeném
přepravním prostoru tak, aby nedošlo k deformacím obalů a aby
byly dodrženy skladovací podmínky.

Verifikace: 9.10.2014

Vypracoval:Mistr výroby
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Průměrné nutriční hodnoty na 100g pevného podílu:
Energetická hodnota:

307 kJ (73 kcal)

Bílkoviny:
Sacharidy:
- z toho cukry:
Tuky:
- z toho nasycené
mastné kyseliny:
Vláknina:
Sodík:

5,5 g
7,4 g
2,6 g
0,7 g
0,1 g
7,8 g
0,29 g

Verifikace: 9.10.2014
DATUM VÝROBY: 3.9.2014

Vypracoval:Mistr výroby

DATUM SPOTŘEBY:3.9.2017

Schválil. Ředitel závodu

