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Termékre vonatkozó előírás:         gyártmánylap

Termékleírás: a fűszer a Majorana hortensis M. megszárított, morzsolt 
levele és virágzata szolgáltatja

Nettó tömeg: 5 g, 100 g , vevő igényeinek megfelelően

Minőségmegőrzési időtartam: 2 évig

Tárolási feltételek: Száraz, hűvös helyen tárolandó!

Szállítás: Zárt rakterű engedéllyel rendelkező gépjárművel, 
raklapon, kettős csomagolásban, rakatrögzítés mellett

Összetevők csökkenő mennyiségi 
sorrendben történő felsorolása: egynemű 

Felhasznált adalékanyagok: -

Élelmiszerbiztonsági rendszer: HACCP és IFS  rendszer működtetetése

Rövid technológiai leírás:                                -     alapanyag, csomagolóanyag szakszerű tárolása a       
gyártás megkezdéséig

- alapanyag lecsomagolása automata töltő és 
csomagológépen

- tasakok gyűjtőcsomagolása
- rakat képzés

Érzékszervi jellemzők:

 Szín: termékre jellemző zöldesbarna, esetleg szürkészöld
 Íz: édeskés, kesernyés, aromás ízű  
 Illat: termékre jellemző, fűszeres illat

Fizikai jellemzők:

 Szerves idegenanyag
tartalom legfeljebb 0,5 %

 Szervetlen idegenanyag
tartalom legfeljebb 0,5 %
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 Szártöredék( 1,2-1,7 mm 
vastag szárrésze), termés
legfeljebb 4,0 % 

Kémiai jellemzők:

 Illóolaj-tartalom legalább: 0,4 ml/100g
 Víztartalom legfeljebb: 13,0 %
 Összes hamutartalom: 

legfeljebb 14,0 %
 Homok tartalom legfeljebb 3,5 %

Mikrobiológiai jellemzők:

 Salmonella 0/25g
 E. coli  < 104

Egyedi fogyasztói 
csomagolás módja:

 Anyaga:        Engedéllyel rendelkező, külső oldalán nyomtatással 
ellátott  ,  BOPP/Papír/PE  csomagolóanyag  (g  ),  fény  és
aromazáró csomagolóanyag (BOPP/METPET/PE)  (100g)
nyomtatott jelöléssel.

 Zárása: négy (g) , három (100 g ) oldalon gépi hegesztéssel. 
 Anyaga:

Gyűjtőcsomagolás

 Anyaga: többrétegű hullámkarton
 Kötelező jelölések: ragasztott címkén

 Darabszám: 5 g * 20 db
 Darabszám: 100 g * 20 db

2143 Kistarcsa , Nagytarcsai út 6
Tel: 28/450-757 Fax:28/450-756

E-mail: szilasfood.@szilasfood.hu



LUCULLUS
Morzsolt majoranna

MINŐSÉGI ELŐÍRÁS
Kibocsátás dátuma:
 2016-11-03

Kitöltötte: Bíró Katalin Oldalszám: 3/3

Felhasználási javaslat: levesek, főzelékek, mártások, különféle húsételek, májgombóc,
májas  hurka   kiváló  ízesítője.  Remek  ízt  ad  szárnyasok
töltelékének.  Jól  fűszerezi  a  grillcsirkét  és  nagyon  előnyös
bárány-,  birkahús  elkészítésénél,  mivel  a  majoranna  elveszi
ezen húsok mellékízét.

GMO: A termék 182962003 EC rendelet alapján nem jelölés 
köteles

  
Allergének: mustármagot és zellert  nyomokban tartalmazhat

Tápértékadatok  (USDA adatbázisa alapján):
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Átlagos tápérték 100g termékben
energia 1055kJ 255 kcal
zsír 7 g
amelyből telített 
zsírsavak 0,5 g
szénhidrát 21 g
amelyből cukrok 4,1 g
fehérje 13 g
Só (Na tartalomból 
számított) 0,19 g


