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1. Prekės pavadinimas:        SAUSAS KONCENTRATAS- ŽOLELĖ 
 

2. Prekės aprašymas:   
 Produktas miltelių pavidalu, gaminamas pagal  ZDN-2006/AKO-I-030 standartą. 

   Lenkijos paslaugų ir prekių klafikacija (lenk. PKWiU) : 10.61.24.0   

 
3. Sudėtis: 

miltai (kvietiniai, ruginiai), saulėgrąžos, sezamas, linų sėmenys, druska, rūgštikliai (kvietiniai miltai, 
sausas citrinų sulčių koncentratas, ruginiai miltai), raudonėliai, Provanso žolės, kalendra, krapai, 
svogūnai, česnakai, bazilikas, cukrus, lecitinas - emulsiklis, miltų apdorojimo priemonės: fermentai ir 
askorbo rūgštis. 
 

4. Technologinio proceso aprašymas: 
Gaminant produktą ingridientai nuodugniai ir vienodai sumaišomi. 
Dozavimas:   
Koncentratas „Žolelė” – 1000 g 
Kvietiniai miltai  – 1000 g 
Mielės – 60 g 
Vanduo – 1200 g 

 
Pasverkite visus ingredientus, išvardintus recepte ir sudėkite juos į dubenį. Maišykite tešlą su spiralinė 
maišykle 8 minutes (3 min. mažu greičiu ir 5 minutes dideliu greičiu). Tešlą palikite rūgti maždaug 15 
minučių 35 °C temperatūroje. Pasverkite tešlos kepaliukus po 0,45 kg. Gautus kepaliukus palikite 
apytiksliai 40-50 minučių ant lentos iškilti. Tešla iškilti turi esant 30-40 °C temperatūrai ir 80 % 
santykiniam oro drėgnumui. Iškilusius kepaliukus sudrėkinkite ir pabarstykite sėklų mišiniu (pvz. 
saulėgrąžomis, sėmenimis ). Kepkite 240 °C temperatūroje apie 35 min. 
 

5. Įpakavimas: 
Maišai 10 kg. 

 

6. Prekės kokybės charakteristika: 
 

6.1. Gaminio savybės 
 Konsistensija - biri, 

 Spalva – būdinga naudojamiems infridientams, matomos saulėgrąžos/sėklos, 

 Kvapas- savotiškas, 
 Skonis - savotiškas. 

 
6.2. Fiziniai ir cheminiai duomenys  
 Drėgmė - ne daugiau kaip 15 % 

 Bendras rūgštingumas – 15  . 
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 sveikatai kenksmingų metalų kiekis ne didesnis kaip: 
- kadmio - 0,1 mg / kg 
- švinas - 0,5 mg / kg 
 

6.3. Maistinė gaminio vertė (100g)  
 baltymai – 13,6 g 

 Angliavandeniai – 50,9 g 

 Riebalai – 16,7 g 

 Energetine vertė 1664 kJ (398kcal) 
 

7. Alergenai: 
Duona, turinti glitimo, sojos ir sojos produktų. 
Koncentratas gali turėti sezamo, pieno miltelių ir kiaušinių miltelių pėdsakų. 

8. GMO: 
Naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti. 

 

9. Prekių sandėliavimas: 
  Supakuotas produktas yra laikomas sausoje, vėdinamoje vietoje esant 20oC temperatūrai, ant medinių 

padėklų. Padėklai atitrauti nuo sienos min. 10 cm. Galiojimo laikas 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. 

 
10. Prekių gabenimas: 

Prekės užsakovui atvežamos tam pritaikitomis transporto priemonėmis, supakuotos ant medinių 
padėklų (gali būti apviniojamos pakavimo plevele). 

 
11. Naudojimas:  

Sausas mišinys kepimui. Skirtas gaminti kvietinę-ruginę duoną su įvairiomis žolelėmis ir grūdais. 

 
 Vardas ir pavardė Pareigos Data Parašas 

Paruošė Beata Romel Laborantas 19.10.2011 
 

Patikrino Elzbieta Raczkowiak Technologas 19.10.2011 
 

Patvirtino K. Laure-Lewnadowska Vyr. Technologas 19.10.2011 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  


