
 
Превод от немски!

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт:                       МЕЛАНЖ ЦИИ                                                                                 Арт.№ 1213287
Означение:                   смес от мазнини (маргарин и масло) за индустриална употреба

Опаковка:                    блокчета х 2,5 кг във фолио (РЕ), 4 х 2,5 кг = 10 кг кашон

Съставки:                 растителни мазнини и олиа (палмова, рапична в различни пропорции), 
                                       вода, чисто масло (12%  от общата мазнина), трапезна сол (0,1%), емулгатори 
                                      (моно- и диглицериди на мастните киселини, слънчогледов лецитин),  киселинен 
                                       регулатор: лимонена киселина Е330, натриев цитрат, ароматизант, оцветител бета 
                                       каротин. 
                                        
Органолептично  външен вид : кремообразен, 
описание:                       консистенция: хомогенна структура, пластичен

мирис: типичен за продукта, на масло
                                         вкус: ароматен, силно на масло, 
Област на употреба:    твърд маргарин от смес от висококачествени растителни мазнини и олиа и 
                                         първокласно масло. Супер премиум продукт с отлична пластичност и стабилност, 
                                         пригоден за тежки условия на работа. За производството на многолистни теста, 
                                         кроасани, плундертеста,
GMO Статус:                не е означен като генномодифициран

ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ ДАННИ
Стойност Минимум Максимум Метод

Водно съдържание Около 19,8% - Изчезващи субстанции при 
105oC
DGF K-I 1(84)

Съдържание на 
мазнини

80% мин.80% 81% DGF K-I 2a(84)

pH 3.6 3.0 4.4 Стъклен електрод
ЗИМА ЛЯТО

Стабилност на 
мазнината при 
дадената темп-ра

20°С
30ºС
40ºС

29  - 33 %
15 - 19 %
6 – 9 %

32 – 36 %
18 – 22 %
8 – 10 %

Pulsed NMR

БАКТЕРИОЛОГИЧНИ ДАННИ
Стойност Максимум

Общо количество микроби 
мезофили
Маи и плесени

Макс. 100/гр

Макс.10/гр

1000/гр

100/гр

(PCA)

Ентеробактерии
Патогенни микроби

0/гр
0/гр

10/гр
Отсъстват в 1 гр.

Бактериологичните данни важат при съхранение на студено и в оригинална опаковка до достигане срока  
  на годност.

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА 100 ГР
Мазнини от които 80 гр Белтък < 0,1 гр Енергия 2962

721
кJoule
kkal
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Наситени мастни 
киселини

42 гр Въглехидрати < 0,1 гр         

Прости ненеситени 30 гр От тях захар 0
Сложни ненаситени 8 гр сол 0,1 гр
Трансмазнини < 1 гр Баластни в-ва 0

АЛЕРГЕНИ

Потенциални алергени съгласно линия 
2000/13EG

Съдържа ли се в 
рецептата

обяснение

да не

Зърнени храни, съдържащи глутен (1) х

Мляко и млечни продукти(2) х Масло

Яйца, яйчни продукти, лецитин х

Риба и рибни продукти х

Ракообразни и производни(3) х

Соя и производни(4) х

Фъстъци, фъстъчени продукти х

Черупкови плодове(5) х

Сусам, продукти от сусам х

Горчица, продукти от горчица х

Целина, продукти от целина х

Серен диоксид и сулфити (6) х

Лупина и продукти от лупина х

Мекотели и производни х
1) съдържащи глутен продукти: пшеница, ръж, ечемик, овес, спелта, камут
и всички производни
2) млечен белтък, суроватка, лактоза
3) раци, омари, скариди, миди

4) напр. соев белтък, соев лецитин, соево олио
5) напр. бадеми, лешници, кашу, орехи, бразилски орех, шам фъстък, 
макадамия и производни
6) в концентрация повече от 10 мг./ кг или 10 мл. / л.

Пригоден за безглутеново хранене  Да
Х

не Пригоден за безлактозно 
хранене

Да
Х

Не

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Температура                           да се съхранява на студено и сухо място (макс.16ºС)
Мин. срок на годност            съгласно данните върху опаковката

Виена, 09.04.2014
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