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1. Prekės pavadinimas: Obuolių įdaras 95% 
 

2. Prekės aprašymas:   
  Lenkijos paslaugų ir prekių klafikacija (lenk. PKWiU) : 10.39.22.0   

 

3. Sudėtis: 
Obuolių gabaliukai (95%), cukrus, vanduo, modifikuotas krakmolas, kalcio laktatas, citrinų rūgštis - rū-
gštingumą reguliuojanti medžiaga, askorbo rūgštis - antioksidantas, aromatinė medžiaga.  

 
4. Technologinio proceso aprašymas: 

Produktas pagamintas iš apkeptų, supjaustytų obuolių. Obuoliai virimo metu garintuve sutirštinti kuku-
rūzų krakmolu. 

 
5. Įpakavimas: 

Pakuotės pagamintos iš medžiagų, kurios yra tinkamos sąlyčiui su maisto produktais. Polipropileno ki-
biras uždaromas polipropileno dangčiu.  
Įpakavimas: 10 kg kibiras., 1 europaletė=12 vnt.,x10kg.,x4 eilės=480 kg. 

 

6. Prekės kokybės charakteristika: 
6.1. Paruošto vartoti gaminio savybės 

 Išvaizda - spalva nuo geltonos iki ryškiai geltonos, 

 Skonis - saldžiarūgštis, 

 Kvapas- pašalinių kvapų neturi. 
  

6.2. Mikrobiologiniai parametrai 
 bendras kiekis aerobinių mikroorganizmų  1g , ne daugiau kaip , [m/g] - 10  

 pelėsinių grybų keikis 1g., ne daugiau, kaip [m/g] - 10  

 mielinų grybų kiekis 1g., ne daugiau, kaip [m/g] - 10  

 pieno rūgšties bakterijų kiekis 1г. 1g., ne daugiau, kaip [m/g] - 10  

  

6.3. Cheminiai duomenys 
 Bendras rūgštumas ne mažiau, kaip 0,5 % 

 Konservantai - ne daugiau, kaip 0,1 % 

 Augalinės kilmės priemaišos - ne daugiau, kaip 0,1 % 

 Mineraliniai priedai - ne daugiau, kaip 0,03 % 

 Obuolių gabaliukų ar jų kauliukų kiekis 1 kg įdaro: 1 kauliukas + 1 obuolio gabaliukas arba 2 obu-
olio gabaliukai. 

 Sunkieji metalai mg/kg: 
Kadmis  0,05 
Švinas 0,1 
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7. Alergenai: 
    Nėra.  

8. GMO: 
Naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti. 

9. Prekių sandėliavimas: 
  Supakuotas prekes laikytu sausame, švariame, tamsiame sandelyje, kuriame oro drėgme neviršyja 

75%, o temperatūra palaikoma nuo 0 oC iki + 20 oC. Prekės nuo sienos turi būti atitrauktos minimum 10 
cm. Atidarius pakuotes, jas laikyti nuo 0 oC iki +10 oC temperatūroje. Atidartyas pakuotes rekomenduo-
jama panaudoti 72 valandų bėgyje. 

 

 

10. Prekių gabenimas: 
Prekės užsakovui atvežamos tam pritaikitomis transporto priemonėmis, supakuotos ant medinių pa-
dėklų (gali būti apviniojamos pakavimo plevele). 

 
11. Naudojimas: 

Obuolių įdaras gali būti naudojamas kaip priedas gaminant tortus, tortų papuošimui, pyragams, gali bū-
ti naudojamas sluoksniuotos ar pusiau sluoksniuotos tešlos gaminiuose. Gali būti naudojamas kepant 
vaflius ir juos puošiant, desertų gamybai. 
 

 
 Vardas ir pavardė Pareigos Data Parašas 

Paruošė Beata Romel Laborantas 29.03.2013 
 

Patikrino Dorota Palpuchovska Technologas 29.03.2013 
 

Patvirtino Katažina Laure Vyr. Technologas 29.03.2013 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  


