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1. Prekės pavadinimas:        SAUSAS KONCENTRATAS- MILŽINŲ DUONA 
 

2. Prekės aprašymas:   
 Produktas miltelių pavidalu, gaminamas pagal  ZDN-2006/AKO-I-001 standartą. 

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

 
3. Sudėtis: 

avižų grūdai, kviečiai, rugiai, susmulkinti miežiai, kviečių sėlenos, skaldytos sojos, susmulkintos 
kukurūzų kruopos, saulėgrąžos, linų sėmenys, ruginis salyklas, miežių salyklas, avižiniai dribsniai. 
 

4. Technologinio proceso aprašymas: 
Gaminant produktą ingridientai nuodugniai ir vienodai sumaišomi. 
Dozavimas:   
Koncentratas „Milžinų duona ” – 250 g 
Kvietiniai miltai  – 700 g 
Ruginiai miltai – 300 g 
Mielės – 30 g 
Druska – 5 g  
Vanduo – 400+300* g 

*pirmasis kiekis nurodo, kokiu kiekiu vandens užpilti visus ingridientus, antrasis – pilamas į pačią 
tešlą. 
Mišinį užpiltį karštu vandeniu ir palikti 2-3 valandoms. Pusę ruginių miltų įdėti į tešlą. Visus 
ingridientus maišyti 10-15 minučių, kol tešla gerai nebelips prie maišymo indo. Tešla palikti bręsti 
30 minučių. Po to formuoti tešlos gabalus po 0,58 kg., formuojant iš jų apvalius kepalus. Viršutinę 
kepalo dalį lengvai sušlapinti vandeniu ir pabarstyti „Milžinų duonos” mišiniu. Tešla turi kilti 
maždaug 40 minučių esant 35-40 oC temperatūrai. Praėjus 15-20 minučių, padaryti negilius 
įpjovimus išilgai kepalų. Kepti 25-30 minučių esant 210 oC temperatūrai. 

 

5. Įpakavimas: 
Maišai 10 kg. 

 

6. Prekės kokybės charakteristika: 
 

6.1. Gaminio savybės 
 Konsistensija - biri, 

 Spalva – būdinga naudojamiems infridientams, matomos saulėgrąžos/sėklos, 

 Kvapas- duonos-miltų, 
 Skonis - savotiškas. 

 
6.2. Fiziniai ir cheminiai duomenys  
 Drėgmė - ne daugiau kaip 13 % 

 Bendras rūgštingumas – 10  . 
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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 – 14,2 g 

 Angliavandeniai – 59,6 g 

 Riebalai – 8,3 g 

 Energetine vertė 1222 kJ (292kcal) 
 

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:  

Daugiagrūdis mišinys susidedantis iš dvylikos komponentų, turintis daug maistingųjų medžiagų, 
gaminiams suteikia puikų skonį. 

 
 Vardas ir pavardė Pareigos Data Parašas 

Paruošė Beata Romel Laborantas 03.06.2011 
 

Patikrino Elzbieta Raczkowiak Technologas 03.06.2011 
 

Patvirtino K. Laure-Lewnadowska Vyr. Technologas 03.06.2011 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  


