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SPECYFIKACJA PRODUKTU
F-5/P-2.2 – KEBAP DROBIOWY OPIEKANY – GŁĘBOKO MROŻONY
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Podpis:
ZATWIERDZIŁ: Bernadeta Simsek
NAZWA PRODUKTU
(PEŁNA NAZWA)

POCHODZENIE
OPIS PRODUKTU

SKŁAD SUROWCOWY

Data: 01.06.2019

Podpis

KEBAP DROBIOWY OPIEKANY
PRODUKT PODDANY OBRÓBCE CIEPLNEJ I GŁĘBOKIEMU
MROŻENIU
POLSKA
KEBAP DROBIOWY OPIEKANY - opieczone na opiekaczach , ścięte
mięso drobiowe (z uda z kurczaka) z przyprawami, dodatkami
technologicznymi, opakowane w woreczek i zapakowane w worek z
etykietą. Produkt głęboko mrożony.
Dostępny w opakowaniach o masie :
 2000 g (worek) 2 kg po 5 sztuk w kartonie

Składniki:
Noga (udo/podudzie) z kurczaka 86%, woda, mąka
kukurydziana, sól, izolat białka sojowego, maltodekstryna,
przyprawy i zioła (zawierają gorczycę), wzmacniacz smaku:
621, dekstroza, regulator kwasowości E330, ekstrakty
przypraw, stabilizatory: E450, E451; syrop glukozowy w
proszku.
Produkt może zawierać gluten, jaja, seler, laktozę (z mleka).

POCHODZENIE
SKŁADNIKÓW
WYMAGANIA
MIKROBIOLOGICZNE

WYMAGANIA
FIZYKOCHEMICZNE
WYMAGANIA
ORGANOLEPTYCZNE PO
OBRÓBCE TERMICZNEJ

Mięso z Polski
Przyprawy i dodatki z całego świata.
Listeria monocytogenes – nieobecna przy wyjściu z zakładu
Listeria monocytogenes poniżej 100 jkt/g (produkty wprowadzane do
obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia).
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15.11.2005 roku
W sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z
późniejszymi zmianami).
Brak jakichkolwiek zanieczyszczeń fizycznych.
SMAK I AROMAT
Typowy dla opiekanego mięsa drobiowego (kurczak) na patelni
Wyczuwalny dodatek mieszanki przypraw i aromatów.
BARWA
Na powierzchni złocisto pomarańczowa, przyrumieniona równomiernie
na całości widoczne cząstki zastosowanych przypraw.
Charakterystyczna dla użytych przypraw oraz elementów drobiowych
(udziec ).
ZAPACH
Charakterystyczny dla mięsa drobiowego i użytych przypraw.
Niedopuszczalny zapach obcy i świadczący o zepsuciu.
KONSYSTENCJA
Jędrna, zwarta, cienkie, paseczki mięsa.

2
Surowce wchodzące w skład produktu są wolne od GMO

MODYFIKOWANIE
GETNETYCZNE
OPAKOWANIE

WARUNKI
PRZECHOWYWANIA
WARUNKI
TRANSPORTU
OKRES TRWAŁOŚCI
PRZYGOTOWANIE
PRZED SPOŻYCIEM
PRZEZNACZENIE
KONSUMENCKIE/

Alergen/ składnik
Czy ten produkt zawiera…?
Zboża zawierające gluten
(pszenica , jęczmień ,owies)
Soja & pochodne soi
Jaja /pochodne jaj
Produkty mleczne
Laktoza
Gorczyca/pochodne
Seler zwyczajny/pochodne
Nasiona sezamu/ pochodne
Dwutlenek siarki i siarczyny
> 10 mg/ kg
Ryby
Skorupiaki
Orzechy ziemne/arachidowe
Inne orzechy
Łubin /pochodne
Mięczaki i produkty pochodne
ETYKIETA

Worek z tworzywa sztucznego dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Na worki naklejana jest etykieta z pełną informacją o produkcie.i następnie
umieszczane są w kartonie zbiorczym.
Wzór w załączeniu.
Opakowanie mające kontakt z wyrobem spełnia wymagania
Rozporządzenia WE 1935/2004 (z późniejszymi zmianami) oraz WE 10/2011
(z późniejszymi zmianami).
Magazynowanie zamrażalnicze temperatura minimum -180C.
Produkt rozmrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia.
Chłodzone środki transportu (-18 0C)
Produktu mrożony - na podstawie przeprowadzonych badań
przechowalniczych – 12 miesięcy od daty produkcji.
Produkt rozmrożony w lodówce temperatura 2-6C – do 4 dni
Porcja około 300g -nie rozmrażając smażyć na patelni około 15 minut lub
podgrzewać w kuchence mikrofalowej o mocy 600 W przez 7-10 minut.
Dla wszystkich grup konsumenckich bez ograniczeń z wyjątkiem
niemowląt
oraz
osób
posiadających
określone
zalecenia
lekarskie/dietetyczne. Nie może być spożywany przez osoby uczulone na
gorczycę, soję, gluten, laktozę, seler i jaja.

LISTA ALERGENÓW
Obecny w produkcie
Użyty na terenie zakładu
Tak/Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
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