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1. TERMÉK ADATOK  

Termék megnevezése: 

Termék leírása: 

 

Termékazonosító: 

Milki Barackos joghurt 200g  

Élőflórás , homogénezett, zsírszegény, gyümölcsdarabos termék.  

Zsírtartalom 2,6% (m/m). 

 Nettó tömeg: 200gramm 

EAN: 5999885198320                                             VTSZ: 04031011 

 

2. ÖSSZETEVŐK  

 joghurt(3,5%-os tejből),12% gyümölcskészítmény(50% kajszibarack , 35% kajszidarabok,15% 

kajszipüré)cukor,módosított keményítő ,aroma, színezék (karotin) 

 

 

3. JELÖLÉSI AJÁNLÁS  

Lásd a csomagolóanyagon  

 

4. FELHASZNÁLÁS  

A termék közvetlen fogyasztásra alkalmas. 

 

5.. FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  

 Zsírtartalom :                                                            2,6%(m/m) 

pH.                                                                                            ≤  4,6 

 

6. ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐK  

Állomány:    egynemű  sűrűn folyó, benne apró barack darabok  

Szín: egyenletesen halvány sárga  ,melyben sötétebb  sárga  apró  barack darabok láthatóak 

 

Íz: kellemesen savanykás, a termék jellegének megfelelően zamatos, telt, tiszta. 

 

Illat: kellemesen savanykás, a termék jellegének megfelelően aromás. 

 

 

7. ÉLELMISZER BIZTONSÁGI JELLEMZŐK  

A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól. 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető 

mértékéről. 

17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet. az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről 

1881/2006/EK rendelete (XII. 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek 

meghatározásáról 
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8. TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK  

Érték megnevezése Jellemző érték Me Értékek forrása 

Energia (KJ) 333 KJ/100g szakirodalmi adatok 

Energia (kcal) 79 kcal/100g  

Zsírtartalom 2,6 g/100g 

amelyből telített zsírsavak 1,8 g/100g 

Szénhidrát 10,8 g/100g 

amelyből cukrok 10,2 g/100g 

Fehérje 3,1 g/100g 

Só 0,15 g/100g 

 

 

9. FOGYASZTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK  

Lisztérzékenyek számára Fogyasztható  Nem fogyasztható  

Ovo-lakto vegetáriánusok számára Fogyasztható  Nem fogyasztható   

Vegetáriánusok számára Fogyasztható  Nem fogyasztható  

 

10. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT ANYAGOK  

A termék mentes genetikailag módosított összetevőktől? Igen  Nem  

 

11. ALLERGÉN / INTOLERANCIA INFORMÁCIÓK  

Glutént tartalmazó gabonafélék és azokból készült 

termékek 

mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Rákfélék és azokból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Tojás és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Hal és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Földimogyoró és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Szójabab és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is) mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Csonthéjasok és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Zeller és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Mustár és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Szezámmag és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Kén-dioxid és a 10 mg/kg, illetve 10mg/liter mentes  tartalmaz  előfordulhat  
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töménységet meghaladó SO2 –ben kifejezett szulfitok 

Csillagfürt és abból készült termékek mentes  tartalmaz  előfordulhat  

Puhatestűek és abból készült termékek  mentes  tartalmaz  előfordulhat  

 

12. ELTARTHATÓSÁG, TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS  

Tárolási-elosztási-szállítási előírás: 2-8°C között 

Fogyaszthatósági időtartam (zárt, sértetlen csomagolásban): 30 nap 

 

13. CSOMAGOLÁS  

Termék (nettó) tömege – egyedi csomagolás: 200g  

Termékek száma / gyűjtőcsomagolás: 20db 

Egyedi csomagolású termékek száma raklaponként: 1800 db 

Egyedi csomagolás módja: PP pohár + aluzáró 

Gyűjtőcsomagolás módja: Rekesz v.papírtálca 

Raklap típusa: EUR 

 

 

14. JELÖLÉS  

A termék címkéje a 

következőket tartalmazza: 

Lásd.: csomagoló anyag. 

 

15. ÉLELMISZER  BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 Társaságunknál HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer működik 

 Az előállítás során biztosítjuk az élelmiszerek nyomonkövethetőségét. 

  


