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Specyfikacja produktu

Identyfikator
produktu

Indeks: 05001, VTSZ: 16010091, NAGYKUNHUS-EAN13: 5998081302326

Klasyfikacja wg
książki żywności

MÉ 1-3/13-1/B.2.2.

Nazwa produktu: Salami „BOCSKAI”
wędzone salami z mięsa wieprzowego i wołowego, z regulatorem dojrzewania,
bez pleśni, w niejadalnej osłonce sztucznej

Informacje o
produkcie:

Produkt fermentowany i suszony przez 30 dni, lekko wędzony - mozaika mięsa i
słoniny z selekcjonowanych surowców (mięsa wieprzowego, wołowego oraz
słoniny przemysłowej), z dodatkiem przypraw i innych składników
żywnościowych, w osłonce sztucznej dla salami z pleśnią, w sztukach o średnicy
ok. 45-55 mm, w masie ok. 0,6 kg/szt., długości 35-37 cm. Charakterystyczny
smak salami.

Składniki: mięso wieprzowe, mięso wołowe, słonina wieprzowa, sól kuchenna, cukier,
przyprawy (z gorczycą), regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego;
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy,
erytroaskorbinian sodu; barwnik: kwas karminowy; substancja konserwująca:
azotyn sodu; dym

Zawartość mięsa: 100 g gotowego produktu wyprodukowano z użyciem 128,7 g wieprzowiny i
14,6 g wołowiny.

Alergeny: Produkt może zawierać śladowe ilości soi i mleka.
Przydatny do
spożycia
(dzień/miesiąc/rok)
:

Do daty oznaczonej na etykiecie.

Temperatura
przechowywania:

W temperaturze poniżej +20°C

Informacje
dotyczące
przechowywania:

W suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu

Termin
przydatności do
spożycia:

30 dni

Termin
przydatności do
spożycia po
otwarciu
opakowania:

w niezmienionych warunkach przechowywania, po otwarciu pierwotnego
opakowania: 14 dni

Miejsce pochodzenia podstawowego składnika: UE
Opakowanie
produktu:

w sztukach

Waga jednostkowa:  ~0.5 Kg
Wartość energetyczna (Podane informacje dotyczące wartości odżywczych mają charakter
informacyjny i mogą się różnić. Informacje dotyczące wartości odżywczych są oparte na obliczeniach
i wartościach naukowych.):

Średnia wartość odżywcza w 100 g
produktu:

Wartość
energetyczna:

2084 kJ / 503 kcal

Tłuszcz 43 g
- w tym kwasy tłuszczowe
nasycone

18 g
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Węglowodany 2.1 g
- w tym cukry 0.8 g
Białko 26.9 g
Sól 3.64 g

W zakładzie jest wdrożony system gwarancji bezpieczeństwa żywności, HACCP i monitorowania.
Producent gwarantuje, że wytwarzane przez niego produkty we wszystkim spełniają
wymagania dotyczących żywności: rozporządzenia 178/2002/WE ustanawiającego ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz przepisów rozporządzeń 852/2004/EK;
853/2004/EK; 854/2004/EK w sprawie zasady monitorowania, higieny środków spożywczych,
ustawy XLVI z 2008 roku o łańcuchu żywnościowym i kontroli urzędowej, wspólnego rozporządzenia
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa ds.
Młodzieży, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości nr 5/2006. (I. 20.), rozporządzenia
1169/2011/WE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
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Salami „BOCSKAI”
DEKLARACJA DOTYCZĄCA ALERGENÓW

1. Orzeszki ziemne i produkty pochodne. Nie zawiera
2. Seler i produkty pochodne. Nie zawiera
3. Gorczyca i produkty pochodne. Zawiera
4. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w
przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2.

Nie zawiera

5. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą). Nie zawiera
6. Soja i produkty pochodne. Nie zawiera
7. Owoce pestkowe (orzeczy) i produkty pochodne Nie zawiera
8. Ryby i produkty pochodne. Nie zawiera
9. Jaja i produkty pochodne. Nie zawiera
10. Skorupiaki i produkty pochodne. Nie zawiera
11. Mięczaki i produkty pochodne. Nie zawiera
12. Zboża zawierające gluten Nie zawiera
13. Nasiona sezamu (sezam) Nie zawiera
14. Łubin i produkty pochodne Nie zawiera

Dnia: Kunhegyes, 2021.07.01.

Sándor Szegedi
Dyrektor Zarządzający

Dokument jest ważny bez podpisu.
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