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1. Nazwa wyrobu: Wiśnie w żelu 65% Frudecor
2. Opis wyrobu:
PKWiU: 10.39.22.0

3. Składniki:
Wiśnie (65%), cukier, woda, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, sól,
substancja konserwująca - sorbinian potasu.

4. Opis procesu technologicznego:
Produkt otrzymany z wiśni
urządzeniu wyparnym.

zagęszczonych skrobią kukurydzianą podczas procesu gotowania w

5. System pakowania:
Wszystkie stosowane opakowania jednostkowe wykonane są z materiałów dopuszczonych do
kontaktu z żywnością.
Wiadro PP zgrzane folią termozgrzewalną PET/CPP, zamknięte pokrywą PP, masa netto: 10kg.
1 palta typu Euro= 12 szt. x 10kg x 4 warstwy= 480kg

6. Cechy jakościowe wyrobu:
6.1.Cechy organoleptyczne:
 postad – gęsty, klarowny żel z połyskującymi widocznymi owocami.
 barwa – właściwa dla użytych surowców (czerwona do ciemno czerwonej)
 smak – swoisty dla użytego owocu, słodko-kwaśny
 zapach – swoisty dla użytego owocu, bez zapachów obcych
6.2. Cechy mikrobiologiczne:
 Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych w 1g, nie więcej niż *jtk/g+ – 10
 Liczba pleśni w 1g, nie więcej niż *jtk/g+– 10
 Liczba drożdży w 1g, nie więcej niż *jtk/g+ – 10
 Bakterie kwaszące typu mlekowego 1g, nie więcej niż *jtk/g+ – 10
6.3. Cechy chemiczna:
 Zawartośd ekstraktu oznaczona refraktometrycznie w temperaturze 20°C - min. 34° Bx
 Kwasowośd ogólna przeliczona na kwas jabłkowy % (m/m), nie mniej niż 0,5
 Zawartośd środka konserwującego % (m/m), nie więcej niż 0,1
 Zawartośd zanieczyszczeo organicznych pochodzenia roślinnego % (m/m) nie więcej niż 0,1
 Zawartośd zanieczyszczeo mineralnych % (m/m), nie więcej niż 0,03
 Zawartośd pestek lub ich fragmentów na 1 kg: 1 pestka + 1 fragment lub 2 fragmenty
 Zawartośd metali ciężkich mg/kg:
 Kadm 0,05
 Ołów 0,1
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7. Składniki alergenne:
Brak

8. Deklaracja GMO:
Składniki nie są modyfikowane genetycznie.

9. Trwałośd wyrobu i warunki jego przechowywania:
Opakowany produkt przechowywad w suchym, czystym i nienasłonecznionym magazynie, gdzie
wilgotnośd względna nie przekracza 75%, w temp. od 0°C do + 20°C na czystych drewnianych paletach
w odległości min. 10 cm od ściany. Okres przechowywania do 6 m-cy od daty produkcji. Należy unikad
nagłych zmian temperatury. Produkt po otwarciu należy przechowywad w temperaturze od 0 do +10°C,
w zamkniętym opakowaniu. Zaleca się wykorzystanie produktu w ciągu 72 godzin od otwarcia
opakowania.

10. Dystrybucja wyrobu:
Produkt jest dostarczany do odbiorcy w opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym na foliowanych lub
niefoliowanych paletach transportem kołowym firmy zewnętrznej przeznaczonym do przewozu środków
spożywczych.

11. Przeznaczenie wyrobu:
Wiśnie w żelu 65% Frudecor są przeznaczone do stosowania jako dodatek do dekoracji tortów, ciast,
deserów i gofrów w formie bezpośredniej. Można je również zapiekad na drożdżówkach.
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