Specifikace výrobku

Název výrobku
( obchodní )
Název výrobku
( zařazení dle legislativy: druh,
skupina, podskupina )
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Niva 50 % t.v.s.
Niva 50 % t.v.s.
Druh: sýr
Skupina: plísňový sýr
Podskupina: plísňový sýr s plísní uvnitř hmoty

Země původu
( adresa místa výroby)

Česko

Výrobce/Dodavatel

Niva s.r.o.
503 16 Dolní Přím
tel.,fax: 495441060, email: niva.eko@volny.cz
Furová Marie
tel.: 602148113, e-mail: niva.eko@volny.cz

(adresa, telefon, email)

Kontaktní osoba pro
komunikaci
(jméno, telefon, e-mail)

Popis - charakteristika
výrobku

Plnotučný přírodní sýr s plísní uvnitř hmoty

Složení výrobku

Mléko, čistá mlékařská kultura, jedlá sůl,
ušlechtilá plíseň, 52 % sušiny, 50 % tuku v sušině,
jedlá sůl do 5 %

Skladovací podmínky
4 – 8 stupňů C – skladovací teploty
Trvanlivost
( Spotřebujte do:/
Min. trvanlivost do: uveď tvar a
kde je na obale
Postup přípravy:
( je-li součástí označení
výrobku )
Hmotnost/ Objem výrobku

30 dnů
na váhové etiketě

Válec cca 2 kg

INFORMACE O VÝROBĚ
Číslo schválení provozu:
( v případě schválených provozů )

Číslo výrobku

CZ 769 ES
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SMYSLOVÉ POŽADAVKY
Vzhled
Barva
Chuť a vůně
Konzistence
Další

pravidelný tvar, uzavřený se znatelnými vpichy
bílá až smetanově nažloutlá
slaná, mléčná, pikantní po ušlechtilé plísni
jemná až drobivě roztíratelná
prorůstání plísně na povrchu sýra pod obalem není na závadu

MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY
Sledovaný parametr

Přípustná (požadovaná) hodnota
103
5,102
0

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Salmonella

- výrobek musí splňovat požadavky Nařízení komise ES č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o
mikrobiologických kritériích pro potraviny

FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ POŽADAVKY
Sledovaný parametr
Sušina
Tuk v sušině
Sůl

Číslo výrobku

Přípustná (požadovaná) hodnota
52 %
50 %
do 5 %
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INFORMACE O BALENÍ
Válec cca 2 kg
Hmotnost/ Objem
Skupinové balení
Druh obalu, materiálové značení
EAN výrobku

Karton – 4 ks
hliníková folie, karton

- obalový materiál musí splňovat požadavky vyhlášky MZd ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění; a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

ALERGOLOGICKÉ INFORMACE
Alergenní složky
Obiloviny obsahující
lepek
Korýše a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
(arašídy) a výrobky
z nich
Sójové boby (sója) a
výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj
Suché skořápkové plody
a výrobky z nich
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena
(seznam) a výrobky z
nich
Oxid siřičitý a siřičitany
v koncentracích vyšších
než 10mg/kg nebo
10mg/l vyjádřeno jako
SO2
Vlčí bob (lupina) a
výrobky z něj
Číslo výrobku

Výrobek obsahuje

Ano

Křížová kontaminace
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Měkkýši a výrobky
z nich

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY
Byl výrobek vyroben z GMO/
Obsahuje výrobek GMO ?

Ne

NUTRIČNÍ A DALŠÍ INFORMACE VE 100 g/ml VÝROBKU
Energetická hodnota ( kJ/kcal)
Bílkoviny (g)
Sacharidy (g) / z toho cukry
Tuky (g)

1360 kJ/325 kcal
19 gr
0,5 gr z toho cukry 0,5 gr
28 gr

Společnost je držitelem certifikátů: HACCP

SCHVÁLENÍ SPECIFIKACE:
Výrobce/ Dodavatel prohlašuje, že informace uvedené v technické specifikaci výrobku jsou
pravdivé (odpovídají skutečnosti), a že výrobek splňuje požadavky platné legislativy.
Současně se zavazuje, že při změně provede úpravu v technické specifikaci výrobku a tuto
informaci písemnou formou zašle odběrateli.
Za výrobce / dodavatele vypracoval / schválil:
Jméno: Furová Marie
Datum: 14.1.2014
Podpis:
Razítko:

Číslo výrobku

