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1. Prekės pavadinimas: ŠOKOLADO SKONIO PLAKTOS GRIETINĖLĖS STABILIZATORIUS
2. Prekės aprašymas:
Produktas miltelių pavidale.
Lenkijos paslaugų ir prekių klafikacija (lenk. PKWiU) : 10.89.19.0

3. Sudėtis:
Cukrus, želatina (kiaulienos), modifikuotas krakmolas.

4. Technologinio proceso aprašymas:
Produktas pagamintas kruopščiai ir tolygiai išmaišant visus ingridientus.
PARUOŠIMO BŪDAS:
150 g stabilizatoriaus, 200 g vandens, 1000 g plaktos grietinėlės. Stabilizatorių supilti į vandenį ir
maišyti rankiniu būdu apie 1 - 2 min. Tada sudėti plaktą grietinėlę ir maišyti švelniai naudojant
lazdelę. Kruopščiai išmaišius, grietinėlės masė gali būti naudojama pyragams ir sausainiams užpildyti.
Gaminiai su stabilizatoriumi turi būti atvėsinami šaldytuve mažiausiai vieną valandą.

5. Įpakavimas:
Įpakavimas: krepšiai iš polieteleno arba polipropileno padengti folija po 1 kg arba dežutės po 5 kg.

6. Prekės kokybės charakteristika:
6.1.Koncentrato savybės:
 Konsistencija biri
 Kvapas- būdingas naudojamoms sudedamosioms medžiagoms
 Skonis - būdingas naudojamoms sudedamosioms medžiagoms, saldus
 Bendras cuktaus kiekis gaminyje – ne mažesnis kaip 75%
 Drėgmė – ne daugiaua kaip 5%
 Mechaninių priemaišų, kenkėjų būvimas nepriimtinas
 Kenksmingų metalų kiekis:
~ Kadmio - 0,1 mg / kg
~ Švino - 0,5 mg / kg

6.2. Produkto mikrobiologinės savybės
 Enterobakterijos - 1g ne daugiau kaip 100
 25g gaminio salmonėlių neaptikta
6.3. Gaminio savybės:
 Spalva – būdinga naudojamoms sudedamosioms medžiagoms
 Kvapas – būdingas konkrečiam skoniui
 Skonis – saldus, budingas naudojamoms sudedamosios dalims
 Konsistencija – būdinga suplaktai grietinėlei, vienalytė.
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7. Alergenai:
Koncentratas gali turėti nedidelį kiekį grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo, sojos pupelių, lubinų ir
sezamo sėklų, kiaušinių ir pieno miltelių.

8. GMO:
Naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti.

9. Prekių sandėliavimas:
Supakuotas produktas laikomi vėsioje ir sausoje vietoje, ant švarių medinių platformų su minimaliu 10
cm nuo sienos atstumu. Tinkamumo laikas 12 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:
Jo dėka išplakta grietinėlė išlaiko nepakitusią struktūrą porą dienų. Grietinėlė su stabilizatoriumi yra
puikus įdaras pyragams ir įvairių rūšių sausainiams.
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