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Produkto pavadinimas/Product name:
Obuolių sultys / Apple juice
Tūris /Net quantity 1l
EAN 4770569201304
APRAŠYMAS / DISCRIPTION:
• Pagaminta iš koncentruotų sulčių./Produced from concentrated juice
• Pasterizuotos, aseptiškai supakuotos./Pasteurized, aseptic product
SUDEDAMOSIOS DALYS / INGRENDIENT LIST
LT. Pagaminta iš koncentruotų sulčių.
GB. Produced from concentrated juice.
KOKYBINIAI REIKALAVIMAI/ QUALITY PARAMETERS
Vidutinė/
Ribos/
Metodas/
Average
Limits
Method
Fizikiniaiir cheminiai rodikliai/ Physicochemical analysis
Brix refraktometro /
Refraktometrinis metodas/
11,2
11,2-11,25
Brix refractometer
Refractometer method
Rūgštingumas Citrinų r. (g/l) /
Titrimrtrinis metodas /
4,25
3,1-5,4
Acidity citric acid (g/l)
titrimetric method
Mikrobiologiniai rodikliai/ Microbiological Analysis
Mielės,Pelėsiai/
LST ISO 21527-1:2008
<1, KSV/ml
Yeasts, Moulds
Bendras mikroorganizmų kiekis/
LST EN ISO4833:2003
<1, 1ml
Total count
Jusliniai rodikliai/ Organoleptic Analysis
Būdingas obuolių skoniui, be pašalinių prieskonių./
Skonis/ Taste
Characteristic for apple, without foreign taste
Kvapas būdingas obuolių aromatui, be pašalinių aromatų.
Kvapas/Smell
Characteristic for apple, without foreign smell
Gintarinė, skaidri, be drumzlių.
Spalva/Color
Golden-yellow, brownish, characteristic for apples

MAISTINGUMAS/NUTRITION FACT
Produkto maistingumas 100ml / Nutritional values for 100 ml
Energinė vertė/Energy value
Riebalai/Fats
Iš kurių sočiosios rūgštys/ of which saturated
Angliavandeniai / Carbohydrates
Iš kurių cukrūs/ of which sugar
Baltymai/Proteins
Druska/Salt

192kJ/45kcal
<0,1g
<0,1g
11g
11g
<0,1g
0g
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PAKUOTĖ/PACKAGING:
Kombinuota kartoninė TetraPak pakuotė (popierius, aliuminio folija, politilenas) su kamšteliu.
Ženklinimo informacija spauzdinama ant pakuotės.

Multi-layer Tetra-Pak packaging material ( paper, aluminum foil, polyethylene), with cap.
Graphics and declarations are placed surface of the packaging material.
GALIOJIMOS LAIKAS/ SHELF LIFE :
12 mėnesių/12 month
GERIAUSIAS IKI/BEST BEFORE DATE :
(diena/mėnuo/metai): nurodyta pakuotės viršuje.
(day/month/year ): until the specified date on the top of the box.
LAIKYMO SĄLYGOS/STORAGE :
Neatidarytą pakelį laikyti nuo 0oC iki +25oC temperatūroje. Atidarytą pakelį laikyti šaldytuve
ne ilgiau kaip 3 dienas.
Store unopened temperature between 0oC and +25oC. After opening keep refrigerated up to 3 days.
LOGISTINĖ INFORMACIJA/LOGISTIKAL INFORMATION:

Pakelio neto /package neto, g
Pakelio bruto/package bruto, g
Pakelių skaičius dėžutėje/packages amount in the carton, vnt/pcs
Dėžučių skaičius paletėje/cartons amount in the pallet, vnt/pcs
Dėžučių eilių kiekis paletėje/cartons layers in the pallet , vnt/pcs
Pakelio dydis /package size,( ilgis, plotis, aukštis/length, width, height), cm
Dėžutės dydis/carton size, ( ilgis, plotis, aukštis/length, width, height), cm
Paletės dydis/pallet size, ( ilgis, plotis, aukštis/length, width, height), cm

1045
1096,7
15
36
4
7x7,5x24
37x24x25
12x80x100

GAMINTOJAS/PRODUCER:
UAB Eckes-Granini Lietuva, Laisvės pr.125, LT-06118 Vilnius, Lietuva
Mes garantuojame, kad produktas atitinka Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
galiojančius reikalavimus. Produktas gaminamas laikantis aplinkos apsaugos standratų.
Produkto sudėtyje nėra GMO ir alergenų
We confirm that the above mentioned products correspond to the EU Food Law regulations
in force, are harmless to the environment.
The product is GMO free and it does not contain any allergens.

Aušra Staninienė
Kokybės vadovė/produktų vystymo vadybininkė
QA/product development manager

