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BEF6M00 (13029)
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KONCENTRAT O SMAKU MIĘSA WOŁOWEGO
Wydanie 3 z 11.05.2020
1. Parametry jakościowe
• wygląd: proszek, barwa charakterystyczna
dla wyrobu
• smak i zapach: charakterystyczny dla
wyrobu
• wilgotność: max. 15 %
2. Parametry mikrobiologiczne
• Salmonella: nieobecne w 25 g
• Bakterie z grupy coli: nieobecne w 0,01 g
• Staphylococcus aureus: nieobecne w 0,1 g
• Pleśnie i drożdże: max 500 cfu/g
• Drobnoustroje tlenowe mezofilne: max. 50
000 cfu/g
3. Wartości odżywcze:
•
•
•
•
•
•

Wartość energetyczna: 1107,62 kJ/260,69 kcal
Zawartość białka: 25,95g
Zawartość węglowodanów: 38,67g
w tym cukry: 6,43g
Zawartość tłuszczu: 0,25g
w tym nasycone: 0,22g
sól: 22,21g

•
3. Nośnik
• maltodekstryna
4. Inne dodatki
• aromaty
• glutaminian monosodowy (E621) – max.
20 %
• 5' – rybonukleotydy disodowe (E635)
• wzmacniacze smaku
• ekstrakty drożdżowe
• sól
5. Metale ciężkie
• ołów: max. 0,3 mg/kg
• kadm: max. 0,05 mg/kg
• rtęć: 0,02 mg/kg
• arsen: max 0,2 mg/kg
6. Przechowywanie

•

przechowywać w chłodnym
pomieszczeniu (temperatura maksymalna
20ºC), wilgotność względna max. 70 %,
bez dostępu światła, w szczelnych
opakowaniach, zabezpieczone przed
utlenieniem
7. Termin ważności
• 12 miesięcy w zalecanych warunkach i
opakowaniu
8. Deklaracja GMO
• produkt i surowce użyte do produkcji są
wolne od GMO
9. Informacja o radiacji
• produkt nie był poddany radiacji oraz nie
zawiera takich składników
10. Deklaracja o alergenach
• zgodność z WE nr 1169/2011
• zawiera niewielkie ilości pszenicy, mleka i
gorczycy
11. Opakowanie
•
worki z folii PA lub PE wkładane do pudeł
kartonowych
12. Zastosowanie
• aromat spożywczy
13. Kraj pochodzenia produktu
• Polska
14. Metoda otrzymywania
• wymieszanie substancji aromatycznych z
odpowiednim nośnikiem
15. Warunki transportu
• czyste środki transportu przystosowane do
spedycji wyrobów spożywczych
• przewozić w temperaturze otoczenia
16. Dawkowanie
• 200 – 500 g/100 kg
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1. Process
• Mixing of the aromatic substances with a
suitable carrier
2. Organoleptic parameters
• appearance: fine powder
• colour: characteristic for this kind of
products
• flavour and aroma: characteristic and
typical of beef
3. Phisical and chemical parameters
• moisture: max. 15 %
4. Microbiological parameters
• total aerobic mesophilic microorganism:
max. 50 000 cfu/g
• yeasts and moulds: max. 500 cfu/g
• Coliforms: negative in 0,01g
• Staphylococcus aureus: negative in 0,1g
• Salmonella: negative in 25 g
5. Nutritional values:
• Energy value: 1,107.62 kJ / 260.69 kcal
• Protein content: 25.95g
• Carbohydrate content: 38.67g
• including sugars: 6.43g
• Fat content: 0.25g
• including saturated: 0.22g
• salt: 22.21g
5. Heavy metals
• Lead: max. 0,3 mg/kg
• Cadmium: max. 0,05 mg/kg
• Mercury: 0,02 mg/kg
• Arsenic: max 0,2 mg/kg
6. Package
• carton with poliethylene bags

7. Storage
• Store in tight containers in a dry place.
Temperature not higher than 20oC and
relative humidity around 70%.
8. Shelf life
• best before 12 months under the specified
storage conditions
9. GMO statement
• this product and the raw material used to
produce said product are free from GMO
10. Ionizing radiation statement
• this product and its ingredients is not
treated with ionizing radiation
11. Allergen
• complies with Directive 1169/2011 and
ALBA – List
12. Additives
• Monosodium glutamate (E621) – max.
20%
• Maltodextrin
• Salt
• Flavours
• Yeast extracts
• Disodium 5' – ribonucleotides (E635)
13. Suitability data
• 100% natural
14. Country of origin
• Poland
15. Dosage
• 200 – 500 g/ 100kg
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DEKLARACJA ALERGENÓW
INFORMATION ABOUT ALLERGENS
Alergen/
Allergen

Użyty do produkcji materiału
Present in finish product

Występuje w fabryce
Used in line or factory

Zboża zawierające gluten oraz
ich pochodne
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Cereals containing gluten, namely: wheat,
rye, barley, oats, spelt, kamut or their
hybridised strains, and products thereof

Skorupiaki i ich pochodne
Crustaceans and products thereof;

Jaja i produkty pochodne
Eggs and products thereof

Ryby i ich pochodne
Fish and products thereof

Orzechy i ich pochodne
Peanuts and products thereof

Soja i produkty pochodne
Soybeans and products thereof

Mleko i produkty pochodne
Milk and products thereof (including
lactose),

Orzechy ziemne i ich pochodne
Peanuts and products thereof

Seler i jego pochodne
Celery and products thereof;

Gorczyca i jej pochodne
Mustard and products thereof

Sezam i jego pochodne
Sesame seeds and products
thereof;

Dwutlenek siarki i siarczany
>10 ppm
Sulphur dioxide and sulphites at
concentrations of more than 10 mg/kg
or 10 mg/litre in terms of the total
SO2

Łubin i jego pochodne
Lupin and products thereof

Mięczaki i ich pochodne
Molluscs and products thereof
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