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l Opis wyrobu
Ser podpuszczkowy dojrzewający typu holenderskiego wyprodukowany z l'lrlęka normalizowanęgo'

pasteryzowan ęgo z UŻyc1em podpuszczki oraz kultur baktęrii mlekowych plzez odpowiednią obróbkę skrzepu'

W przypadku sera gouda wędzony po okresie dojrzewania poddany procesowi wędzenia.

Il Zastosowanie wvrobu
Do bezpoŚredniego spozycia oraz ogólnego Zastosowania, dla wszystkich grup konsumentów z wyjątkiem niemowląt

i osób nie tolerujących mleka i produktów pochodnych (łącznie zlaktozą) orazjaj i produktów pochodnych.

lII Skład surowcowy
Mleko pasteryzowane

- Sól Sporywcza

- Stabilizator: chlorek wapnia
Kultury bakterii mlekowych
Podpuszczka rnikrobiologiczna

IV Wymagania organolentvczne

Vl Wvmagania mikrobiologiczne (zgodnie: Ro:porząd:enien Komisji (It/E) nr 2073i2005 z dnia ]5 listopada 2005r. w sprawie

kryłterióv nlilcrobiologicznych dotyc:qcych środkóv, spo:y1|}Czych, z późniejsa,ni :niananli).

Obj aśnie n ia:

n : liczba próbek pobranych z partii:
c: liczba próbek o lr,arlościach lvvŻszych ocl lll lub tllieszczących się Iniędz)'m a M:

nl - rvarlość rórl'na lub nizc.|. lttórc'i liszl,stkie ll'}'tliki uznarl'ane są Za zadarl'ala.iącę':

M - akccplorr'irllia u'at'tość plogo\\'a. porr1'Źe.j które.i rr1'niki są d1'skrvalillltLriące .

Cecha Wartość

Kształt i wygląd Spłaszczony cylinder o kształcie bloku z wypukłyrni bokami.

Oczkowanie

oczka nieliczne do licznych, mniej lub bardziej okrągłe wielkoŚci łebka od szpilki
do rozmiaru grochu (czyliprzewaznie do Średnicy10 mm), regu|arnie
tozmieszczone w masie Sera; akceptowa|na jest niewięlka liczba szczelin oraz
oeknieć'

Konsvstencia Zwarta( orzv nacisku kciukiem) tękstura, odpowiednia do krojenia'

Barwa Biała do lekko kręmowęi.

Smak i zapach
Łagodny, delikatny, arolnatyczny, lekki smak pasteryzacji; dopuszcza się lekko
kwaśny, u Sęrów Starszych lekko pikantny. W przypadku serów wędzonych srnak i

zar.ach wędZęnia'

Skórka
Gładka, dopuszcza się odciski forrn'
W orzvoadku Serów wędzonych barwa skórki od słonrkowei do brązowei

V Wvmagania fizvkochemiczne

Parametr WartoŚć Jednostlia

Tłuszcz w suchei rnasie Min 40 | Max 48 %

Woda Max 48 %

Sól Max 2,5 o//o

Parametr
Plan oobierania nróbek Limitv

n c m M
Listeria monocYtogenes 5 0 nieobecne w 259

Salrnonęlla 5 0 nieobecne w 25s

Gronkowce koagulazododatnie 5 2 100 k/e 1000 itk/e

Eschęrichia coli 5 2 100 tk/e 1000 itk/s
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VlI Wartość odżvwcza 100g produktu (Rozporządzerrie Parlamentu Europejskiego i Racly (UE) NR l169120l1
z dnia25 paŹdziernika 20 1 1 r. )

Wartośc odż^/wcza wl00e Tolerancia'' o*

wafiość energetvczna I 406 k.l/3 3 8 kcal 11 Yo

Tłuszcz 26s +200 31%
w tym
kwasY tłuszczowe nasycone

18 g +20 0 90%

Weslowodanv 1,1 e +) o 0%
w tvm cukrv 0p +2s 0%
Błonnik 0s +2 s.

Białko 25p Ł20 o/o 50 Yo

Só| 1,5 s + 0.375 s 25 o/o

* Referenc1'jna Wartość SpoŻycia dla Przeciętne.i osoby Dorosłej (8400 kJ /2000 kcal).
l) 

I'ro.1ekt wytycznych Komisji Europejskiej rv zakresie toleranc.|i i zaokrągleń rv odniesieniu do-Rozporządzenicm Parlamentu
Europejskiego i Rady (L]E) nr 116912011 zdnia25 październlka 20l lr.)

VIII Wvmasania dodatkowe

_ Prodttkt nie :cłll,iera składnikóly mod1,fikolłanych genetyc:nie i nie podlega deklaracji Gl\,fo :godnie : .

. Rozporządzeniem (WE) nr 182912003 Parlamentu E'uropejskiego i Rady z dniaŻ2 września 2003r' w sprawie genetycznie
zmodyfi kowanej Źywności i paszy.

. Rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 Par|amentu Europejskiego i Rady z dnia2Ż września 2003r. dolyczące mozliwości
śledzenia i etykietowania organizmów zrnodyfikowanych genetycznie oraz rnożliwości śledzenia zywności i produktów
paszowych wyprodukowanych z organizmów zrnodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 200l /l 8/WE'

P r odu kt n i e j e st p oddany n apro m i e n i oł an itł .j o n i :t tj qc e n t u'

. Rozporządzenie Parlanrentu Europe.iskiego i Rady (UE) NR l1691201l z dnia 25 października 20l lr.

I nfor łn acj e cl a l e rge na c h.

. Rozporządzenie Parlanrentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1l691201l z dnia 25 pażdziernika 20| lr

Składnik alergenny Obecny (1'AK / NIE)

ZboŻ'a z'awierające glute n (ti. pszenica. żyto. jęczmień. orvies.

pszcnica orkisz. kamut lub ich odrniany hybrydorve) i produltty

pochodne.

NIE

Skorupiaki i produkty pochodrre. NIE

Ja.ia i produkty pochodne. NIE

Ryby i prodLrkty pochodne. NIE

Orzechy ziemnc/ orzeszki arachidowe i produkty pocl-rodne. NIE

So.ja i produkty pocl.rodne. NIE

Mleko i produkty pochodrre (łącznie r'laktozą) I'AK

orzechy tj. migdaly. orzechy laskorve. orzechy rvłoskie. orzcchy
nerkorvca. orzecl-ry' pekan. orzechy brazyliiskie. pistac.ic. orzechy
makadanlie i produktl pochodne.

NIE

Seler i produkty pochodnc. NIF,

Gorczyca i produktl' pochoclne. NIE

Nasiona sezalru i proclLrkty' pochodnc. NIII

I)u'ulIcnck siarki i siar'cz1'n}' \\' Stężcniach pou'1'Że.i l0lng/kg lub

l0mg/l u przeliczeniu na SOl
NIT]

LLrbin i prodLrlitl pochoclnc. NIE
N4ięczaki i produkt1' pochodnc NII.]



6"iliD)
'\ź/

okręgorva Spóldzielnia
Mleczarska

29-l00 Włoszczowa
ul. Kochanorvskiego I

Codex IIACCP:2003.
ISO 9001: BRC

KARTAWYROBU
K"3j

SER GOUDA;
SER GOUDA wĘDZoNY

Zgodnie z normą jakoŚciową ZN-oSM/WŁ-46:2013
Wersia l8

Strona 3 z 4

lX Zanieczyszczenia

Parametr Wartość Jednostka

ołórv N4ax 0.020 ( wynik dla mleka surorvego) nrg/kg

,gortrin z Rozporządzeniem Konlisji (Il/E) nr 1881/2006 z dnict ]9 grudnia 20()6r. ustalajqce naju'yższe dopuszczalne poziomy

niektórvch zanieczyszczeń w środkach spożytt'czych.

Suma dioksyn (Wl {O-PCDD/F-TEQ)
Suma dioksyn i polichloror'vanych
bifenyli o rvłaścirvościach podobnych do
dioksyn (WI tO-PCDD/F-PCB-TEQ)
Suma PCB (ICES 6)

Max 2.5

Max 5,5

Max 40

pg/g tłuszczu

pg/g tłuszczu

np/s tłuszczu

ąorlnin, Rnrporzqdzenien Konlisji 01/E) nr ]88ti2006 z dnia }9 grudnia 2()06r. ustalajqce najwyższe dopuszczalne pozionly

niektórych zanieczyszczeń v' środkach spożywczych : późniejszynli zmiananli.

Pestvcvdv chloro organiczne Max 0'3 (rłynik z badari) mg/kg tłuszczu

zgodnie z Rozptlrzqdzenienl (ll/E) nr 39(l/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 ltłego 2005r.

dopuszczalnych pozionlów pozostalości pestycydóll, w żywności i pasz1l pochodzenia roślinnego

i zluierzecego oraz na ich powierzchni z późnieiszynli :niananli'

w sprawie najwyższych

Radioaktywność
cs-134 + Cs-137 370 tlq/ke

-goirtn z Rozporzqdzenietn Rady (WE) nr 733/ 2008 z dnia I5 lipca 2008r. w Spr(lwie wąrunków regulujqcych przywóz

Droduklol.| rolnvch pochodzqcych z kraiów trzecich w naslępshlrie wypadku w elektrolr)nijqdrowq rś7grnobylL

X Srrosób pakowania

opakowaniaiednostkowe: zRozporządzeniemKomisji (WE)NR l0/20l1zdnia14stycznia2011 r.wsprawie
lxatęriałów i wyrobów ztworzyw Sztucznych przeznaczonych do kontaktu z zywnością.

Wymiary bloku, cm, (długość X szerokość x wysokość), około:
o bloki o masie około 3 kg: l 0 x 30 x 10;

o bloki o masię około 15 kg: 50 x 30 x l0,
Bloki woreczki termokurczliwe;
Plastry 150 g torebki foliowe;
Plastry 1 50 g _ tacka termo formowalnał folia górna z funkc1ą olz;
Plastry 500 g - tacka termo formowalnał folia górna zfunkc1ąolz:.
Plastry |'0 kg tackatęrmo fonnowalnat folia gÓrna zfunkcjąolz;.
Porcje _ woreczki foliowe (stała waga Ż70 g);

Porcie torebki lub wytłoczki foliowa (zmienna waga 280 - 3008)'

Opakowania zbiorcze: Porcje - stała waga karton 20 szt. 5,4 kg; l 19 szt' -5,0 kg;

Porcje _ zmienna waga kafton 20 szt. - ok. 5,4 kg; / karton 3ó szt. _ ok.l0 kg;

Plastry l50 g woreczki foliowe _ kar1on 24 szt. 3,ó kg;

Plastry l 50 g - tacka termo formowalnaf folia górna z funkc1ą olz
karton l0 szt. - 1,5 kg;

Plastry 500 g tacka termo formowalnaf folia górna z funkc1ą olz
karton 6 szt. - 3,0 kg;

Plastry 1,0 kg - 
[:|;JT}: iTo"[J]"* 

folia górna zfunkcjąolz

opakowania jednostkowe bloki i opakow aniazbiorcze_ porcje i plastry układarre na paletach drewnianych typu Euro'

XI Sposób oznakowania
Każde opakolvanie .jednostkor.ve posiada rradruk lub etykietę z treścią:

Nazwa produktu' nazwa i aclres proclucen1a. r'v),kaz składnikórv' nr pańii' masa netto. okres minimalrrc.j trrvałości. warunki

przechorvyrvania. r'vartość odżywcza i orvalny znak rłeterynary jny.

Idenblfi kowalność parti i wyrobu:
Bloki. porc.ic o znrienne.i n-rasie i'plastry-z funkcja olz: data nlinimalne.i trrvałości oraz numer partii (data produkc.ii: dzieri rniesiąc _

rrr u alu).
l'lusrn i porr'ic o stale.i rllasie: ..lail lllirlilllulllr'i tlualtrsci i lll p111ii.
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XII Okres minimalnei trwałości Najlepiej spoŻyĆ przed:
Bloki _ 90 dni' plastry _ 90 dni' porcje _ 90 dni (termin u klienta powinien wynosić minimum 70 dni okresu minimalnej

trwałoŚci).

Xlll Warunki przechowvwania i transnortu
P"*i..'"^".".t'ł"dńicze umozliwiające utrzymanie stałej temperatury wyrobu w granicach od 0'C do 10'C, czyste, suche, bez

obcych zapachów, wolne od szkodników lub ich pozostałości.

Ś.ołki trun.por1u urnożIiwiające utrzymanie stałej tempelatury wyrobu (max l}"C), zabezpieczające produkt przed

uszkodzeniem oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Niedopuszcza|na dystrybucja W temperaturze poniżej OoC

(zamraŻanie).


