TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ
Gyártó cég neve, címe: Új Palini-Hús Zrt.; 8774 Kilimán, Petőfi u. 23.
Gyártó cég telephelye: 8774 Kilimán, Petőfi u. 23.
Termék megnevezése:

Baromfi virsli

Vámtarifa szám: 160100
Cikkszám: 2907
Termék jellemzője:
Tapintása rugalmas, sem nem kemény, sem nem puha. Szerkezete homogén, pépjellegű, a
fűszereloszlás egyenletes. A metszéslap homogén állományú. Rágás után jól összeálló, rágási
maradék nincs. A metszéslap egyenletes rózsaszínű. A fűszereloszlás egyenletes. Íze
kellemesen, enyhén sós ízű.
Összetevők:
Baromfihús (40%), víz, csontokról mechanikusan lefejtett baromfihús, sertésbőr,
SZÓJAizolátum, fűszerkeverék (Stabilizátor E450, fűszerek, ízfokozók E621, sűrítőanyag
E412, E415, szőlőcukor, antioxidáns E316, aromák (füstaroma), színezék E120, E160c,
konyhasó), burgonyakeményítő, pácsó (nátriumklorid, Nátrium-nitrit (E250))
Összetételi jellemzők:

Tápanyag ( mértékegység )

Átlagos mennyiség
100 g termékben

Energia tartalom (kJ)

930

Energia tartalom (kcal)

222

Zsír (g)

14,9

- Ebből telített zsírsav (g)

3,1

Szénhidrát (g)

2,0

- Ebből cukor (g)

0,1

Fehérje (g)

17,6

Só (g)

2,0

Adat forrása
(mért / számított
érték, irodalmi adat)

Számított átlag
értékek. A tápérték
adatok az alapanyag
gyártó nyilatkozata
alapján lett kitöltve
értékeiből.

Új Palini-Hús Zrt.
8774 Kilimán, Petőfi út 23.
Tel.: +36-93/536-375, +36-93/313-213, Fax: +36-93/536-373 Mobil: +36-20/329-7815
e-mail: info@ujpalinihus.hu

Az adatok csak tájékoztató jellegűek.

Mikrobiológiai jellemzők:
A 4/1998. (XI.11.) EÜM szerint és a 2073/2005/EK rendelet szerint.
Transz-zsírsavak:
A termék a 71/2013. (XI.20.) EMMI rendeletnek megfelel. Transz-zsírsavakat csak az állati
eredetű zsírokban természetesen előforduló mennyiségben tartalmaz, melyekre a rendeletben
előírtak nem alkalmazandók.
Allergén összetevők:
A termék szóját tartalmaz. Nyomokban mustárt, glutént, tejszármazékot és kén-dioxidot
tartalmazhat.
Alapanyag GMO státusza:
A 1829/2003 és az 1830/2003 EU rendelet értelmében a termék GMO szempontjából nem
jelölésköteles.
Csomagolás módja: lédig (cca. 60g/db)
Tárolási és szállítási feltételek:
0 - +5 oC között (bontatlan csomagolásban)
Fogyasztható:
0 - +5 oC között bontatlan csomagolásban a címkén jelzett időpontig.
Gyártástól számítva 21 napig.
Felbontás után 0 - +5°C között tárolva 3 napon belül elfogyasztandó
Kilimán, 2016.11.02.
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