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1. Dodatočné zloženie : soľ, stabilizátor – chlorid vápenatý (E 509), konzervačná látka – dusičnan sodný (E 251), mikrobiologické syridlo, kultúry baktérií mliečneho kvasenia, farbivo - annato (E 
160b)  
2. Organoleptické, fyzikálnochemické a mikrobiologické vlastnosti 

Organoleptické požiadavky 

Tvar a vzhľad  blok alebo kocka zabalená vo fólii červenej alebo inej farby v súlade s požiadavkou zákazníka  

Farba svetložltá až žltá, je povolené zafarbenie na povrchu produktu   
Chuť a vôňa  jemná, lahodná, aromatická s ľahkou príchuťou pasterizácie, je povolená mierne kyslá a mierne pikantná  

Konzistencia pomerne mäkká, elastická, rovnomerná ako celok 
Oká málopočetné oká, okrúhle a oválne od veľkosti ryže až po fazuľku, sú povolené oká vo veľkosti orecha 

Fyzikálnochemické vlastnosti  
Obsah tuku v sušine min. 45% 

alebo iný v súlade s požiadavkami zákazníka 
Obsah vody max. 43%  

alebo iný v súlade s požiadavkami zákazníka 
Obsah soli  max. 2,5% 

Hmotnosť, približne 
blok 

kocka 
mini kocka 

 
16.5 kg 
3,5 kg 
1,7 kg 

alebo iná v súlade s požiadavkami zákazníka  
Rozmery, približne 

blok 
kocka 

mini kocka 

 
500mm (dĺžka) x 300mm (šírka) x 100mm (výška) 
300mm (dĺžka) x 100mm (šírka) x 100mm (výška) 
150mm (dĺžka) x 100mm (šírka) x 100mm (výška) 

alebo iné v súlade s požiadavkami zákazníka 
Pesticídy v súlade s platnými právnym predpismi  
Dioxíny v súlade s platnými právnym predpismi 
Alfatoxin M1 0,050 µg/ kg 
Olovo 0,020 mg/kg 

Mikrobiologické požiadavky  
Listeria monocytogenes nevyskytuje sa v 25g, n=5, C=0 (po výrobnom procese) 

 <100 pžz v 1g, n=5, c=0 (ku konci dátumu spotreby)  

Salmonella nevyskytuje sa 25g, n=5, c=0  
Escherichia coli n=5, c=2, m=100 pžz/g, M=1000 pžz/g  

Koagulázopozitívne stafylokoky  n=5, c=2, m=100 pžž/g, M=1000 pžz/g  

Stafylokokové enterotoxíny  
(v prípade zistenia hodnoty >105 pžz/g koagulázo (+) 
stafylokokov) 

nevyskytuje sa v 25g, n=5,c=0 

Iné testy môžu byť uskutočnené v súlade s požiadavkami zákazníka  

3. Nutričná hodnota v 100 g výrobku 
Energetická hodnota, 
kJ/kcal 

Obsah tuku, 
vrátane nasýtených mastných kyselín 

Uhľohydráty, 
vrátane cukrov 

Bielkoviny  Soľ 

1436 / 346 26,5 g  
17,3 g 

0,7 g 
<0,2 g 

26,1 g 1,2 g 

4.Dodatočné informácie - Alergény – laktóza, mliečny proteín. Vyhlásenie GMO- produkt neobsahuje a nie je vyrábaný z geneticky upravovaných zložiek. 
5.Balenie – primárny obal : vrecko červenej alebo inej farby v súlade s požiadavkami zákazníka. Paletovanie – v súlade s požiadavkami zákazníka. 
6.Označovanie - čitateľné a neodstrániteľné v súlade s platnými predpismi tuzemských zákonov a EÚ, štátu pôvodu a požiadavkami zákazníka. 
Označenie – Obchodný názov, napr..,: Syr Gouda. Syr Edamski, Syr Edam, Syr Morski Syr Podlaski, Syr Zamojski, Syr Chłopski, Syr Rodzinny Holender, Syr Rosyjski, Syr Holenderski, Syr 
Trappista lebo iný v súlade s požiadavkami zákazníka, syr holandského typu, syridlový, dozrievajúci 
7. Skladovacie podmienky - teplota 2°C - 8°C 
8. Trvanlivosť výrobku  – 4 mesiace od dátumu výroby  
9.Doprava- dopravné prostriedky chrániace výrobok pred poškodením, zvlhnutím, znečistením a nevýhodnými poveternostnými podmienkami. 
Teplota pri preprave musí byť v súlade s teplotou skladovania. 
10. Určenie – určené pre všetky vekové skupiny s výnimkou dojčiat a osôb alergických na mliečne bielkoviny a osôb intolerantných na laktózu. 
11.Zamýšľané použitie – určené na priamu konzumáciu, ako príloha k sendvičom, do šalátov, môže byť použitý k príprave toastov, hrianok, pizze, očiek a v súlade s predstavivosťou zákazníka, atď.  


