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I Opis wyrobu

SerpodpuszczkolĘ- dojrzełający t}pu szwajcarskiego wTprodukowany z rfileka norrnalizoll'anego,
pasteryZow'anego Z uz}_ciem podpuszczki oraz kultm balderii mlekow3ch przez odpoiłiednią obróbkę stirzepu
W prrypadku sęra włcszezcr'vski wędzony po okresie dojrz_ewania plćl*ny prot-sowi wędzenia.
II Zastosowanie wyrobu

Do lrezpośredniego spoz}'cia oraz ogóln€go zastosolł'ailia. dla wszystkich grup konsumentórv z wyjątkiem nienrowląt
i osÓb nie tolerujących mlęka i pircduklÓw pocŁodny'ch {Ącznie z lakrozą1 oraz jaj i produktów pochodłych.

ffi

*
-

Skład surow(owy

Mlekopasteryzcłr,"ane
Sól spoĘrvcza
Stabilizator: chlorek wapnia
Substancja konserwrrjąca: łizorym (z

Kultrx] bala-erii mlekorych

{

jaj)

mteko}

Padpuszczkamilcrabiologicz*a
Barwnik: annato
fV Wymagania organolentyczne
Cecha

Kształt i wygląd
Oezkaw*nie
Konsystenc.ia

Barrva
Skórka
Smak i zapach

Waltość
Bloki

o kvtańcie pmstopadłoscian*' o błk*ch lekko wypuĘch i lcrawędziach
lekko zaokrąglonych'
oczka olaągte i owa}łe łie przekracĄące duzej wisni' dopuszcza się pojdyncze
oczka orzeszynowate i nierogul,ame oraz nieiicme szczelinki.
Miązu elas$czny, jednolity w całei masie. doprlszcza sie lekko olastvcznv.
ZolĘ jednoliia w całej masie.

Gładką dopł.tszcza się odeiski foną bnłą skÓrki od ślomkowęi do brazowei'
orzechoxy, łagodny' słodkarły'lekki smak pasteryzacji, dopuszcza się lekko

pikantny-. smak i zapach wędzenia.

V Wvmagania fizvkochemiczns
Pararnetr

Wańość

Tfuszczw suchei masie

Min45

Woda

Ma-x 48

Sói

Jednostka
o/^

n/

/o
a/
/a

Max 2.5

YI Wymagaaia mikrobiologisne

Płramełr
Listeria monocltogenes
Salmonella
Gronkowce koasutrazododatnie
Escherichia coli

Limiiv

Plan nobierania nróbek
n
c

IUT

5
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nieobecne w 25s
nieobęcne w 25e
I r}n :rLl^
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Ż

10{i

itlils

tr000

objaśnienia:
n = liczba prół:ek pobranych z partii;
c = liczba pńbek o xadosciach v1ższych od al lub mieszczących się mi$zy m a M;
nr = wartośćńtna lub niżej. której rr.tzyst}iie rł1niki uarerł.arre ę za zada*elające ;
M = akceptowalna wartoŚĆ progowa. po$ryŻej brÓrej rł}ąiki są dvskwalifikujące.

OPRACoWAł,/Data

ZWERYFIK0WAŁ/Bata

bo nt .!,"B,bilf^!'/'*-

ZATLEBI}T.A.lData

rnłcvą.
[

//l

10,c{ . M/6,

ł

bo"ea )fit r

I

ćó[ło'^u

itlłls

affi)
\Ę#/

KASilA WYROBU

oklęgowa Spółdzielnia
Mleczarska
29_100 Włoszczowa
ul. Kochanowskiego I

SER

sER wŁo sZCZow SKI wĘDzoNY

Codex HACCP; 2003;
ISO 9001; BRC

Zgodnie Z normąjakosciową ZN * 92 (wŁ)A

VII Wańośćodżrmcza 100g nroduktu
z dnla25 paździemika 201

K*31

wŁoszczowsKl

1r.

)

Tłuszcz

Ż6 s.

Ł20oń

37 Yo

18g

rZAYq

9A Y"

1.1 e

+1t
+'l c
+) o

ooń

Błonnik
Białko

0s
OP
25

7

x20

c.

Strona 2 z 3

NR

116912011

a o/

1406 kJi33B kcal

kwasy tfuszczowe nawcone
Węglowodanr
w tym cukry

12

oń*

Tolerancia"

Wartośćenersętvczna
w tym

5

(Rozporządzerrie Parlanrentu Errop{skiego i Radv fiJE)

w100c

WartoŚć odnwcza

-

Wersia

L ] /ł

a ł/o

50%

Vo

Ła.375 s
1,5 s
25 o/a
* ReferencYina
Referencyjna WartośćSnoŻvci
SpoŻycia dla Frzeciętnej Osotly Dorosłej (8400 kJ 12000 kcal).
kcal
Sól

') Projekt wytycmych Komrsji Europejskiej w zakresie tolerancji i zaokrąglert w odniesieniu do-Rozporządzeniem Pmlamentu
Europejskiego i Rady ({JE) tu 1169/2011 z ónia25 października 2011r.)

\ryII'lłymagania dodatkowe

-

Produkt nie Zawiera sWadników modyfikowanych genetyczuie i nie podlega deklarac1i GMo zgodnie z:

' Rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia22 września2003r' w sprawię
geneĘcznie Zrnodfiiko}vanej Ęwnościi pasą'.
' Rozporządzeniem (WE) m 183012003 Parlamęnfu Europejskiego i Rady z &lia22 v'ueśnia 2003r. doficzące
możliwościślędzeniai eĘkietowania organinnów Zmodyfikowanych geneĘcznię otaz mozliwości śledzeńa
Żlrłnościi produktów paszo&ych wJprodukowanych z organizmów zmod$rkowanych gen€rycznie i zmieniające
d3tekfwę 200l/l8/wE.

Produkt nie jest paddany napromieniowaniu jonizujqcemu.

.
_

Rozporządzenie Parlarnęntu Emopejskiego i Radv

GE) NR

l1691201 } z dnia 25 paŹdziernika 20i 1r.

Inforłnacje o alergenach.
o Rozprxządzenie Parlamenhr Europejskrego i Rady (i]E)

NR 11691201i

Składnik alergenny
Obecny
Zboża zawięĘące gluten (tj. pszenica, żqto, jęczmień, orł'ies, NIE
pszenica orkisą kamut lub ich odmiany lrybrydowe) i
produkty pochodne.

NIE

Skorupiaki i produkty pochodne.
Jaja i produkty pochodne.

Ryby i produĘ pochodne.
Orzechy ziętlnę/ atzęszkjarachidowe i produĘ poclrodne.

produĘ pochodne.
Mleko i produĘ pochodne (łącznie z laktoą)
Soja i

orzechy tj. migdały, orzechy laskowę" orzechy włoskie,
orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie,
pistację, oruechy makadamie i

produĘ pochodne-

Seler i produĘ pochodne.

NIE
NIE
NIE

TAK
NiE

"_

Gorczyca i produkĘ pochodne.
Nasiona sezamu i produkty pochodne.
Dwutlenek siarki i siarczyny w sĘżeniach powżej 10 mg&g
lub 10 mgll w przeliczeniu na SOz

Łubin i produkĘ pochodne.
Mięczaki i produĘ pochodne.

TAK

NIE

NM
NIE
NIE
NIE
NIE

z drria 25 października ?01ir.

(TAK/NIE)
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Parametr

Wersia
_5

Jednostka

Max 0,020 (dla mleka surowego)

mslks

Max2,5
Max 5,5

pglgtłuszczu

Mex 40

nglg tfuszczu

Rozporzqdzeniem Komisji oYE) nr ł88]/2aaó z dnia I9 grudnt
poziomy nielrtórych zanieczyszczeń w środkach spożvwczych.
Z
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Wańość

ołów
zgodfiie

K*31

Suma dioksyn.(WHO-PSDDITEQ)
Suma dioksJn i polichlorowanych bifenyli o
właściwościachpodobnych do dioksan (wHo-PCDDlF_

PCB-TEQ)
SumaPCB (ICES -6)

2a06i.@

zgodrue z Rozporzqdzeniem Komisji (14/E} nr 188l/2006 z dnia l9 grwdnia 200ór. ustutaiqc@
poziomy niehórych zanieczyszczeń w środkach spozvwczych z późnieiszymi zmianami.

pg/gtłuszcztl

PesĘ.cydy chloroorganiczne
Max 0'3 (rłvnik z badań)
mslks tłlszczll
zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE} nr 396/2005 Parlałnentu Europejskiegl i R
nąjwyŻSzyah dopuszczalnych poziomów pozaslałaścipesĘcydów w
rywńłścii pas4; pochłłlzeńa roślinnegi i
zwierzęcego arąz na ich powierzg4ftjz późniejsąwni łnignarni.

Radioak$wność
Cs-I34 + Cs-137

370

Bq&s

zgodftiezRozporzqdzenienłRady(WE.)nr733/2008zdnia15lipca2008r.wsprawiewarunk@

produlctów rolnych pochadzqcych z krajów trzecich w następstwie wypadku w ilektrowni
iqdrowei w Cminobvia.

-

X Soosób pakowania
opakowania jednostkowe: Zgodnię z Rozporządzeniem Komisji (WE) ]\Ę. 10l20l 1 z drlla 14 srycznia
sprawie materiałów i rłyrobÓw zffiotryvv sztucznych przęmaczonych do kontaktu z
Ąrłłrością.

201l

r.

w

W1łniary blolru, crn, (dłtłgośćx szerokośćx wysokość), około:
e bloki orrłasieokoło 3,5 kg: 28 x 13 x 10

r
o

łllokiołiasie około 5'5

kg: 28

x 19x 10

bloki o rnasie około 1 lkg: 38 x 28 x

Bloki - woreczki ternokwczliwe,

n0

PtasĘ

100 g - woreczki foliowe;
Piastry 125 g - woreczki foliowe;

P1aĘ'

150 g

-

tacka termo fotmowalna* tblia górna z funkcją o/z;

Plastry 1,0 kg - tacka terrno fornowalna+ folia górna zfwkcjąa/z;
Porcja - woreczlii foliowe.

Opakowania zbiorcze:

Bloki - karton

Plasty l00

g - woreczki foliowę _ katon 36 szt.
- 3'6 kg;
g _ rvoreczki foliowe
- karton 24 szt' - 3,0 kg,
Plasry 150 g _ lacka terrno formowalna+ folia górna z firrkcją o/z
-karton 10 szt. - 1,5 kg;
Plastr,y 1,0 kg _ tacka trermo formowalna_t folia gÓrna z fwkcją alz
- karton 6 szt. - 6,0 kg;

Fla"sĘ 125

opakowania jednostkowe * bloki i opakowania z.briorcze * porqe i piastry rrkładane na paletach drewnianych typu
Euro.

XI Snosób oznakowania
Kazde opakowanie jdnostkowe posiada nadruk lub etykietę z kescią:
Nazwa produkr1 nazwa i adres producenĘ vykaz składnikÓw, rnasa netto, data rninimalnej kwałoŚci, ru partii'
warurrki

przechowywarrią wańośćuL;tywcza i owalny znak wete4.łraryjny.
den ty hkowahlosc partii wyrobu
Bloki i porcje: data minirnalnej trwdoŚci oraz nruner.partii {data pnodukcji: dzień miesiąc m wmu).
Plastry: data minimalnej trwałościi nr partii'

_
_
I

:

Xtr okres minimalnei trwalości: Na.ilepiej spozyc przed:
Bloki - 90 dni, plasĘ - 90 dni' porcje - 90 dni ( termin u klierrta powinien wynosic minimum 70 dni okresu minima1nej
trwałoŚci).

XII'Warunki nrzecho*.tryania i trznspońu
Pomieszczenia chłodnicze
stalej temperatury w1robu w granicach od OoC do trO"C" czyste, suche, bez
obcych zapachów, wolne od.szkodników lub ictrr pozostałości.Środki tranśportu umozliwiające rltrzynarrie
sałeitemperatrrry
w1:robu (max lO"C), zabezpieczające produkt pr_zeduszkołJzenient oraz szttoon*prri \łpłŃml
atrnosferycanymi' NiedopŃczalna
dystrybucja w temperaturze poniŻej 0"C (zamrazanie).

umożliłriające

