
PARAMETRY CHEMICZNE: 

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE: 

PAKOWANIE: worki czerwone typu cryovac zgrzewane.  
WAGA JEDNOSTKOWA: około 3,2kg, euro blok 6,4kg 
OZNAKOWANIE: nazwa produktu, nazwa i adres producenta lub wprowadzającego do obrotu, data minimalnej 

trwałości, klasa jakościowa, warunki przechowywania, zawartość tłuszczu ogółem i/lub wartość 
odżywcza, skład z podaniem zawartości tłuszczy roślinnych, znak weterynaryjny producenta, numer 
partii, który stanowi numer waru  podany za datą minimalnej trwałości. 

TTANSPORT I PRZECHOWYWANIE: Temperatura 2-10 0C 
TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 120 dni od daty przekazania do obrotu. 
DEKLARACJA PRODUCENTA: Produkt spełnia wymagania aktualnie obowiązującego ustawodawstwa polskiego i UE 
                                            Produkt został poddany badaniu na wykrywaczu metali 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI: ZN-11/A-01 Norma Zakładowa. PRODUKT SEROPODOBNY. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W  100g   

„Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska 
17-100 Bielsk Podlaski  ul. Wojska Polskiego 52

SPECYFIKACJA 
PRODUKT SEROPODOBNY 

45% SP-LP/02’

Opracował: Wiesława Hermaniuk            Aktualizacja: 2017-07-27 
OPIS PRODUKTU:  

Produkt seropodobny otrzymywany jest z mleka krowiego pasteryzowanego odtłuszczonego z 
dodatkiem tłuszczów roślinnych, szczepionek czystych kultur, podpuszczki mikrobiologicznej, farby do 
serów, maślanki. Następnie poddany procesowi solenia w solance, oraz dojrzewania w dojrzewalni. 

PRZEZNACZENIE:  Produkt seropodobny przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia lub do dalszego przerobu, 
np. topienia, tarkowania, plastrowania, kawałkowania, wędzenia. 

SKŁADNIKI: mleko odtłuszczone pasteryzowane, tłuszcz roślinny(palmowy), maślanka, sól spożywcza, chlorek 
wapnia-stabilizator, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, lizozym z jaj-substancja 
konserwująca, barwnik  karoteny. 

CECHY ORGANOLEPTYCZNE: 
Wygląd i kształt                 blok; dopuszcza się lekko wypukłe boki 
Barwa                               jasnożółta jednolita w całej masie 
Smak i zapach                   łagodny, aromatyczny, lekko kwaśny, lekko pikantny 
Skórka                              gładka, dopuszcza się lekkie odciski form. Pokryta powloką z tworzyw sztucznych 
Oczkowanie                      brak oczek lub nieregularne; dopuszcza się lekką orzeszynę 
Konsystencja                     miąższ elastyczny; dopuszcza się lekko twardy lub pastowaty 

                   

Zawartość tłuszczu ogółem                                                min     27%                 tolerancja: ±2,0%

Zawartość tłuszczu w suchej masie                                    min     45%                 tolerancja: ±3,0%

Zawartość suchej masy                                                     min      55%                 tolerancja: ±3,0%

Zawartość wody                                                                max     45%                 tolerancja: ±3,0%

Kwasowość-pH                                                                      5,2-5,6

Zawartość soli                                                                   max     1,8%               tolerancja: ±0,3%

Escherichia coli w 0,1g                                                 nieobecne

Bakterie z grupy coli w 0,1g                                         nieobecne

Gronkowce koagulazododatnie w 0,1g                           nieobecne

Listeria monocytogenes w 1g                                        nieobecna

Drożdże i pleśnie w 1g                                                        <100

Antybiotyki                                                                  nieobecne

Wartość energetyczna  KJ/kcal 1453/350

Tłuszcz  
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

27,0g 
13,0g
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Węglowodany 
W tym cukry 

1,7g 
0g

Białko 25,0g

Sól 1,8g


