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Kitöltötte: Bíró Katalin Oldalszám: 1/3

Termékre vonatkozó előírás:         MSZ ISO 959-1

Nettó tömeg: a, 20 g, 50g
b, 250 g
c,1000 g

Minőségmegőrzési időtartam: 2 év 

Tárolási feltételek: Száraz, hűvös helyen tartandó!

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

Termékleírás: A  borsfélék  családja  tartozó,  a  trópusokon  termesztett
borscserje  (  Piper  nigrum  L.  )  bogyószerű,  csonthéjas
termésének őrleménye.   

Összetevők csökkenő mennyiségi 
sorrendben történő felsorolása: egynemű anyag

Felhasznált adalékanyagok: -

Élelmiszerbiztonsági rendszer: HACCP és IFS rendszer működtetetése

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

- A fűszer őrlése kalapácsos darálón
- az őrlemény lecsomagolása automata töltő és 

csomagológépen
- tasakok gyűjtőcsomagolása
- rakat képzés

Érzékszervi jellemzők:

 Szín: szürke, világos szürke, esetleg barnásszürke
 Íz: csípős, jellegzetesen fűszeres
 Illat karakterisztikus, erősen csípős, fűszeres
 Alak, méret: apró szemcsés, nagyobb szemcséktől mentes
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Kémiai jellemzők:

 Víztartalom tömeg %-ban
legfeljebb 14 ,0

 Összes hamutartalom tömeg % -ban 
sz.a-ra  számítva legfeljebb: 6,0

 Homok tartalom legfeljebb % 1,2

     

Mikrobiológiai jellemzők:
 Salmonella 0/25 g
 E. Coli < 104

Egyedi fogyasztói 
csomagolás módja:
a; 
 Anyaga:        BOPP/papír/PE csomagolóanyag.
 Zárása: négy oldalon gépi hegesztéssel. 

b; 
 Anyaga:         engedéllyel rendelkező, külső oldalán nyomtatással 

 ellátott  ,  belül  polietilén  bevonatos  polipropilén
csomagolóanyag, pótcímkével ellátva

 Zárása: három  oldalon gépi hegesztéssel. 

c;
 Anyaga:         engedéllyel rendelkező triplex konfekcionált tasak
 Zárása: egy oldalon gépi hegesztéssel. 

Gyűjtőcsomagolás
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 Anyaga: többrétegű hullámkarton
 Kötelező jelölések: ragasztott címkén

a;
 Darabszám: 20 g * 20 db
 Darabszám: 50 g * 20 db

b;

 Darabszám: 250 g * 20 db

c;

  Darabszám: 1000 g * 10 db

Felhasználási javaslat: levesek  ,  főzelékek,  hal-,  húsételek,  saláták,  mártások,
pácok, tojásételek, omlettek, vajas , sajtos ételek ízesítője 

Allergének: zeller és mustármag 

Tápértékadatok (USDA adatbázisa alapján):
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Átlagos tápérték 100g termékben
energia 1160 kJ 277 kcal
zsír 3,2 g
amelyből telített 
zsírsavak 1,4 g
szénhidrát 39 g
amelyből cukrok 0,6 g
fehérje 10 g
Só (Na tartalomból 
számított) 0,05


