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Saldintas sutirštintas pienas „Nostalgija“ yra maisto produktas,
paruoštas vartojimui kaip desertas, gali būti naudojamas kavai ar arbatai
balinti, taip pat gali būti kitų maisto produktų sudedamąja dalimi.
Karvių pienas 55 %, cukrus 45%.
Pieno riebalų 8%, sausųjų neriebalinių pieno medžiagų 20%

CHARAKTERISTIKA
Saldintas sutirštintas pienas yra tirštas, gelsvas skystis supakuotas
IŠVAIZDA
skardinėse.
SKONIS, KVAPAS,
Malonus, būdingas saldinto sutirštinto pieno skonis ir kvapas. Produktas
TEKSTŪRA
yra tirštas, klampus.
SPALVA
Gelsva.
GALIOJIMO LAIKAS
Produkto galiojimo laikas yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos
IR LAIKYMO
Produktą laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Neužšaldyti! Po atidarymo
SĄLYGOS
laikyti šaldytuve, suvartoti per 48 valandas.
PAKUOTĖ
Produktas supakuotas į skardines po 90 g e / 69 ml, 397g e /304 ml,
1000 g e / 766 ml.
ANALITINIAI DUOMENYS
PARAMETERAS
Vertė
Maksimali riba
Pieno riebalai
≥ 8,0 %
Cukrus (sacharozė)
45,0+/-0,5%
Sausųjų medžiagų viso
73,1+/-0,6%
Sausųjų neriebalinių pieno
≥ 20,0 %
medžiagų
MIKROBIOLOGINIAI PARAMETRAI
PARAMETER
Vertė
Maksimali riba
4
BMS, 1 g
< 10 cfu/g
Mikrokokai po inkubacijos
< 2 x 102cfu/g
MAISTO SAUGOS DEKLARACIJOS
Produktas atitinka Europos Sąjungos Komisijos reglamentų Nr.
GMO
1829/2003 ir Nr.1830/2003 reikalavimus.
Jonizuojanti spinduliuotė

Produktas ir jo sudedamosios dalys nebuvo paveikti jonizuojančia
spinduliuote.

Pesticidai, mikotoksinai, Produktas atitinka Europos Sąjungos Komisijos reglamentų Nr.
sunkieji metalai
1881/2006 ir Nr. 396/2005 ( ir jų konsoliduotųjų versijų) reikalavimus.
ALERGIJAS ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS ARBA
PRODUKTAI
Sudėtyje yra pieno ir jo produktų, įskaitant laktozę.
KILMĖS ŠALIS:
Olandija
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ŽENKLINIMAS
Produkto pavadinimas, platintojas, „Geriausias iki:“ data, kilmės šalis,
maistingumo deklaracija, sudedamųjų dalių sąrašas, alergijas ir
netoleravimą sukeliančios medžiagos, laikymo sąlygos, brūkšninis
kodas, grynasis kiekis.
100 g PRODUKTO
Energinė vertė: 325 kcal/1372 kJ
MAISTINGUMAS
Riebalai: 8 g
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 5,4 g
Angliavandeniai: 56,4 g
iš kurių cukrų: 56,4 g
Baltymai: 6,9 g
Druska: 0,23 g
PASKIRTIS / VARTOTOJŲ GRUPĖ
Saldintas sutirštintas pienas „Nostalgija“ yra skirtas žmonių maistui. Produktas paruoštas vartojimui
arba gali būti kitų maisto produktų sudedamąja dalimi. Nerekomenduojamas žmonėms, alergiškiems
pieno produktams, įskaitant laktozę.
INFORMACIJA ANT
PAKUOTĖS

