
 

 

 
Klasifikavimas:NC3BRZ001 

 
PRODUKTO APRAŠYMAS 

 

 

Pavadinimas: PERSIKŲ ĮDARAS 35% 
 

1. Naudojimas: Vaisių įdaras kepiniams ir konditerijos gaminiams, naudojamas tiek viduje tiek išorėje.  
Išlaiko savo kokybę kepant daugiau kaip 200ºC temperatūroje, tinka užšaldyti arba atšildyti. Jie taip pat gali 
būti naudojami po kepimo. 

2. Sudėtis: persikai 35%, vanduo, cukrus, modifikuotas krakmolas, tirštikliai (E466, E 460, 
E415), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E330), spalvą reguliuojanti medžiaga (E160a), 
miltai, konservantas (E202). 

 
3. Savybės 

 
Konservantai 32° +/- 2° Bx 
pH 3,4 +/- 0,2 

Sveikatai kenksmigi metalai - švinas 0,30 mg/kg 
- kadmis 0,05 mg/kg 

 

4. Mikrobiologinės savybės 
 

Mikroorganizmai Kiekis 

Aerobiniai mikroorganizmai <5xl02 (cfu/g) 
Pelėsiniai ir mielyniai grybai <102 (cfu/g) 

 

5. Produkto maistinė vertė (100g)  

 
Energetinė vertė 592kJ 

140 kcal 
Riebalai 
- sočiosios riabalų rūgštys 

<0,5g 
<0,l g 

Angliavandeniai 
- iš kurių cukrus 

34g 
29g 

Baltymai 0,4 g 
Druska 0,02g 

 
6. Gaminio savybės: 

 
Spalva: geltona 
Konsistensija: tiršta masė su vaisių gabaliukais 
Skonis: būdingas persikams, pašalinių kvapų neturi 
 Kvapas: būdingas persikams 

 
7. Prekių sandeliavimas: uždarytas pakuotes laikyti temperatūroje nuo 0 oC iki + 20 

oC.Atidarius pakuotes, jas laikyti nuo 0 oC iki +10 oC temperatūroje. Atidartyas pakuotes 
rekomenduojama panaudoti 4 savaičių bėgyje. 
 

8. Galiojimo laikas:  6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. 
 

9. Įpakavimas: plastikinis kibiras - 12 kg 
 
 



 

PRPH Kandy ul. Fabryczna 1/3, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Poland, tel: +48 44 6495152, fax: *48 44 7320624, e-mail: kandy@kandy. pl '-.v'.v :‹arrJ '’  
o' 



 

 
 

10. Kilmės šalis: Lenkija 
 

11. Informacija apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) 
 

Šiame produkte naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti. 
 

12. Alergenai 
 

 Alergenai  

1 Grūdai, kuriuose yra glitimo Nėra 
2 Vėžiagyviai ir jų produktai Nėra 
3 Kiaušiniai ir jų produktai Nėra 
4 Žuvis ir jų produktai Nėra 
5 Žemės riešutai ir jų produktai Nėra 
6 Soja ir jos produktai Nėra 
7 Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) Nėra 
8 Riešutai: Migdolai (Amygdalus communis ), Lazdyno riešutai 

(Corylus avellana), 
Graikiniai riešutai (Juglans regia), Anakardžiai (Anacardium 
occidentale), Pekano riešutai (Carya illinoiesis ), Braziliški 
riešutai (Bertholletia excelsa), Pistacijos (Pistacia vera), 
Makadamijos riešutai (Macadamia temifolia)  

Nėra 

9 Salietai ir jų produktai Nėra 
10 Garstyčios ir jų produktai Nėra 
11 Sezamo sėklos ir jų produktai Nėra 
12 Sieros dioksidas ir sulfidai, kuriųkoncentracija didesnė nei 10 

mg/kg or 10mg/l. 
Nėra 

13 Lubinai ir jų produktai Nėra 
14 Moliuskai ir jų produktai Nėra 

 
Toliau pateikta informacija atitinka mūsų žaliavų tiekėjų deklaracijas ir yra pagrįsta mūsų naujausiomis 
žiniomis. Mes neanalizuojame išvardytų alergenų 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


