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Energinė vertė, kJ/kcal
Riebalai, g

- sočiųjų riebalų rūgščių
- mononesočiųjų riebalų rūgščių
- polinesočiųjų riebalų rūgščių
- trans riebalų

Angliavandeniai, g
- cukrų
- poliolių
- krakmolo

Skaidulinės medžiagos, g
Baltymai, g
Natris, g
Druska (ekvivalentas Na×2,5), g 0,33

KARAMELIZUOTAS SALDINTAS SUTIRŠTINTAS PIENAS 8% 

Bendra informacija
Sudedamosios dalys Pienas 55%, cukrus 45%
Produkto KPN kodas 04029910

2016.09.07

1371 / 325
8,1

Skonis ir kvapas Saldus ir būdingas pieniškai karamelei

Cheminiai ir fizikiniai parametrai
Riebalų kiekis (ne mažiau kaip) 8%
Bendras sausųjų medžiagų kiekis (ne mažiau kaip) 73%

Kilmės šalis Lietuva

Jusliniai rodikliai
Spalva Nuo šviesiai rudos iki rudos. Pakuotės centre spalva gali būti šiek tiek šviesesnė

Fizinė tarša be pašalinių priemaišų, kurios galėtų būti pavojaus vartotojo sveikatai priežastimi

Mikrobiologiniai parametrai

Konsistencija Vienalytė, nuo tepios iki standokos. Laikant gaminį, gali susidaryti pavienių įvairaus dydžio cukraus kristalų

Farmakologiškai aktyvios medžiagos neviršija kiekių, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 37/2010 
Kenksmingos medžiagos neviršija ES Reglamentuose (EB) Nr.1881/2006, (EB) Nr. 396/2005 nurodytų ribų

Cukraus kiekis (ne mažiau kaip) 45%

Sausųjų neriebalinių pieno medžiagų kiekis (ne mažiau kaip) 20%
Sausųjų pieno medžiagų kiekis (ne mažiau kaip) 28%

0

Mielės, ksv/g < 10
Pelėsiniai grybai, ksv/g < 10
Koliforminės bakterijos, 1g neaptikta

Bendras bakterijų skaičius, ksv/g ≤ 10 000

Listeria monocytogenes, 25g neaptikta
Salmonella, 25g neaptikta
S.aureus, ksv/g < 10

Vidutinė maistinė ir energinė vertė 100 g 

iš kurių:   

5,34
2,14
0,21
0,30
56,1

iš kurių:   
56,1
0

(produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris)
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0
7,0
0,132
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GMO
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1 kg

Santykinė oro drėgmė ≤ 85%. 

Visų rūšių dengtas transportas, nepažeidžiant produkto laikymo sąlygų.
Transportavimo sąlygos

Teisinė atitiktis
Gaminama pagal LST 1941, sertifikuotos FSSC 22000 (RVASVT), ISO 9001, ISO 14001 sistemos reikalavimus. Atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Muitų Sąjungos 
teisinius reikalavimus.                                                                                                                 

Pereinamieji laikotarpiai
Produktų, pateiktų į rinką arba paženklintų anksčiau nei atliktas paskutinis keitimas šioje specifikacijoje, kai kuri informacija ant pakuočių gali skirtis nuo pateiktos šioje 
specifikacijoje, kol baigsis šių produktų atsargos.

6. Sojų pupelės ir jų produktai
7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę)
8. Riešutai ir jų produktai
9. Salierai ir jų produktai
10. Garstyčios ir jų produktai
11. Sezamo sėklos ir jų produktai
12. Sieros dioksidas ir sulfitai
13. Lubinai ir jų produktai

Įpakavimas

Įprastos skardinės 48/24 vnt. gofro kartono dėžėje arba 12/6 vnt. polietileninėje pakuotėje.

Skardinės lengvai atidaromais dangteliais su "ausele" 48/24 vnt. gofro kartono dėžėje, 12/6 vnt. polietileninėje pakuotėje.

Įprastos skardinės / skardinės lengvai atidaromais dangteliais su "ausele" 24/12 vnt. gofro kartono dėžėje arba 6 vnt. polietileninėje pakuotėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo vartoti trukmė

Nuo 0°C iki 25°C temperatūroje iki 6 mėn. nuo pagaminimo.

5. Žemės riešutai ir jų produktai

14. Moliuskai ir jų produktai

  385 g /
397 g

Naudojamas kaip desertas ir kaip konditerijos gaminių gamyboje.
Netinka vartoti žmonėms, netoleruojantiems pieno ir pieno produktų.

Vartojimas ir naudojimas
Gaminys paruoštas vartoti.

Produkto sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, jo gamybai nėra naudojamos sudėtinės dalys, turinčios savyje GMO arba gautos iš GMO.

1. Glitimo turintys javai ir jų produktai
2. Vėžiagyviai ir jų produktai
3. Kiaušiniai ir jų produktai
4. Žuvys ir jų produktai
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