Hosszúné Újvári Nóra

TERMÉKADATLAP

Előállítási hely neve és címe:
Pek-Snack Kft.
7275 Igal, Szántódi út 0175hrsz

[Gyártmánylapnak megfelel a
82/2012(VIII.2)VM rendelet szerint]
Érvényesség kezdete:
Termék neve:

2021.07.01

Baracklekváros fánk

Cikkszáma: 1621

Készresütött, gyorsfagyasztott baracklekváros fánk
A végtermék tulajdonságai
Fánktésztából készült, készresütött, gyorsfagyasztott termék.
Összetétel a felhasznált mennyiség csökkenő sorrendjében:
BÚZAliszt, 25% sárgabarack lekvár (50% sárgabarack, izocukor, cukor, ivóvíz, pektin, étkezési sav: citromsav, természetes
aroma, színezék: E160c), ivóvíz, fánk keverék [BÚZAliszt, cukor, TEJfehérje, pálmazsír por (pálmaolaj, glükózszirup, TEJfehérje),
TOJÁSfehérje por, TOJÁS por, étkezési só, emulgeálószerek: E322 (GLUTÉN), E471, E472e; BÚZAGLUTÉN, aromák,
savanyúságot szabályozó anyag: E341, színezék: E160a, sűrítőanyag: E412, lisztkezelőszerek: E300, E920], sütőolaj [teljes
mértékben finomított növényi olajok (szójabab olaj, pálmaolaj), aroma, habosodás gátló: E900], dekor porcukor (dextróz,
BÚZAkeményítő, zsíros TEJpor, aroma), élesztő, finomított napraforgó étolaj, burgonyadextrin.
Érzékszervi tulajdonságok
Gyorsfagyasztott állapotban

Fogyasztásra kész állapotban

Kerekded fánk

Kerekded fánk

Alak

Felület

Aranybarnára sült felület, oldalán világos Aranybarnára sült felület, oldalán világos
szalag fut körbe. Felső része cukorral
szalag fut körbe. Felső része cukorral
egyenletesen szórt.
egyenletesen szórt.

Bélzet

Teljesen átfagyott, lazított

Apró lyukacsos, laza tésztaszerkezet.

Íz, szag

Idegen íztől, szagtól mentes

Idegen íztől, szagtól mentes, a termék
édes, barackos ízű

Enyhe deformálódás. Egyenletlen felületi Enyhe deformálódás. Egyenletlen felületi
A forgalombahozatalt még nem kizáró,
szórás. Töltelék nem a termék közepén szórás. Töltelék nem a termék közepén
eltérő érzékszervi jellemzők
van, de mennyisége megfelelő.
van, de mennyisége megfelelő.
Vonatkozó MÉ MÉ 1-3/16-1
Allergén:

A termék a következő allergén
anyagokat tartalmazza:

MÉ 1-3/16-1
glutén, tej, tojás

A termék a további felsorolt anyagokat
szója, földimogyoró, diófélék, mustár, szezámmag, zeller, csillagfürt
is felhasználó üzemben készült:
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Baracklekváros fánk

Cikkszáma: 1621

Átlagos tápérték adatok 100 g termékre vonatkoztatva:
Sütött termék: *
Fagyasztott termék:
Energia(kJoul/kcal):
1309/311
1309/311
Zsír (g):
10,4
10,4
- ebből telített zsírsavak (g)
2,5
2,5
Szénhidrát (g):
48,6
48,6
- ebből cukrok (g):
21,3
21,3
Rost (g):
1,4
1,4
Fehérje (g):
5,1
5,1
Só (g):
0,57
0,57
A megadott tápérték adatok az anyagnorma szerinti receptúra alapján készült gyártói kalkuláción alapulnak, a receptúrában,
illetve beszállítóban történő változás hatására az értékek is módosulhatnak.
Kontroll paraméterek késztermékre vonatkoztatva
Töltelékarány:

24 - 26

%

A késztermék töltelék nélküli részére vonatkoztatott szárazanyagra számított:
Zsírtartalom :

35

% (m/m) legfeljebb

Sótartalom:

2

% (m/m) legfeljebb

Cukortartalom:
4,5
Késztermék összes zsírtartalmának 100 g-ban a transzzsírsavak mennyisége

% (m/m) legalább
< 2%

Élelmiszerbiztonsági jellemzők:
Mikrobiológiai jellemzők:
Szennyező anyagok:

Érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelel. [4/1998 (IX.11.) EüM rendelet,
2073/2005 EK rendelet]
Érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelel. [1881/2006/EK rendelet,
49/2014 VM rendelet]

HACCP, IFS 6.1 version Tanúsítvány száma: 95905-2011-AIFS-BUD-ACCREDIA.
Élelmszerbiztonsági és
A termék előállítási folyamata megfelel a 28/2017 FM rendeletben előírt
Minőségirányítási rendszer:
önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményeknek.
Az alapanyag beszállítók által kiadott, rendelkezésünkre álló alapanyag specifikációk
GMO: alapján, az 1829/2003 EK, illetve az 1830/2003 EK rendeletek figyelembe vételével
kijelenthetjük a termékek GMO mentességét.
A termék nem tartalmaz:

az 1333/2008/EK rendelet V. mellékletében felsorolt színezékeket, ill. az
1169/2011/EK rendelet III. melléklet 2.1 és 2.2 pontja szerint édesítőszereket.

A termék fémdetektorral ellenőrzött.
Idegen anyag szabályozás: 2 mm vastartalmú fém; 2,5 mm nem vastartalmú fém; 3,0 mm nem mágnesezhető
fém
Az előállítási eljárás rövid leírása, különös tekintettel az egészségügyi biztonságot befolyásoló körülményekre:
Anyagelőkészítés: liszt: szitálás, mérés, többi anyag: adagonkénti mérés. Tésztakészítés: Dagasztás spirál dagasztógéppel.
Innen a bedagasztott tészta osztó, formázó gépsorra kerül. Kelesztés: kelesztőkamrában 80-85%-os páratartalom mellett,
~35°C-on 50-90 perc kelesztési idővel történik. Sütés: 190°C-on, pálmaolajban, automata fánksütő berendezésben program
szerint készre sütjük. A kisütött fánkot szükség esetén töltőgép segítségével különböző ízesítésű töltelékekkel megtöltjük.
Felületét szükség esetén cukorral szórjuk / bevonóval bevonjuk. Teremhőmérsékleten előhűtjük 30-60 percig. Fagyasztás: 3560 perc alatt legalább mínusz 18°C maghőmérsékletűre fagyasztom a terméket.
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75 g

Megengedett maximális negatív eltérés 4,5 g
Egyedi csomagolás:

25

db termék HDPE fóliával bélelt kartonban

Késztermék PE fóliával bélet kartondobozban van elhelyezve, a doboz felül nyitott,
zsugorfóliával lezárt. A termékcímke a kartondobozra nyomtatva kerül
Elsődleges csomagolóanyag leírása
elhelyezésre. A termék csomagolóanyaga megfelel a MÉ 1-2-2007/19 számú
[kézi csomagolás esetén]:
előírásának, a 91/2006 (XII.26:) GKM rendeletnek, az európai parlament és a tanács
1935/04/EK rendeletének, a 10/2011/EU rendeletnek.
A termék EAN vonalkódja: 5999006916215
Tárolás módja, hőfoka telephelyen:

Úgy kell tárolni, hogy eredeti tulajdonságait megtartsa. Tárolása
szennyeződésektől, külső behatásoktól védve legalább –18°C-on, a fagyasztva
tárolóban raklapon, egységrakatban, fajtánként külön-külön megfelelő jelöléssel.

Termék maghőmérséklete
kiskereskedelmi tárolás során:

-18 °C-nál legfeljebb 3 °C-al lehet magasabb.

Minőség megőrzési idő:

-18°C-on tárolva 365 nap, a dátum (nap/hó/év) a címkén jelölve

Nyomonkövetési információ:

A termék nyomonkövetése a csomagoláson található minőség megőrzési idő
lejárata és az időbélyeg alapján történik

Tervezett felhasználás:

Elosztási feltételek:

Egyéb utasítások:

Viszonteladók felé, látványpékségben történő értékesítésre. Sütés után az
egészséges fogyasztók korlátlan mennyiségben fogyaszthatják.
A termék allergén tartalma miatt az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki.
A felengedett terméket visszafagyasztani nem szabad!
Kiszállító autóval, tároló rekeszekben, ahol a rakodótér hőmérséklete legalább
–18°C-os (rövid ingadozással 3°C-al lehet nagyobb).
Oly módon kell szállítani, hogy a szállítás következtében szennyeződés ne érhesse a
terméket.
Szállítás közben a hűtőlánc nem szakadhat meg!
A fagyott fánkot hagyjuk szobahőmérsékleten 3 órán keresztül felengedni.
Felengedés után 24 órán át értékesíthető!
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Érvényességi idő:

kiállítástól számított 1év, illetve visszavonásig

Nyilatkozat

Jelen Termék Specifikációban feltüntetett információk, a kiállítás dátumán fennálló
ismereteinket, tapasztalatainkat tartalmazzák, amelyeket kizárólag ügyfeleink
részére biztosítunk. Nem vállalunk felelősséget az itt szereplő tartalom harmadik fél
által történő értelmezéséért, valamint a Termék szakszerűtlen használatból eredő
hatásokért és károkért. Ügyfeleinknek minden esetben meg kell felelniük a Termék
használatára és a környezetvédelemre vonatkozó jogi, közigazgatási, szabályozási
követelményeknek, és eljárásoknak.

Titoktartás

Jelen termék specifikáció bizalmas adatokat tartalmaz, melyek a Pek-Snack Kft.
tulajdonát képezik. Az adatok továbbítása, közlése vagy más személyre való
átruházása csak a Pek-Snack Kft. engedélyével lehetséges!
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