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P R O D U K T O  S P E C I F I K A C I J A  

PRODUKTAS 

Produkto pavadinimas KVIETINĖS KRUOPOS, 5 kg 
Produkto aprašymas Kvietinės kruopos gaminamos iš kviečių, skirtų žmonių vartojimui pagal 

Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius higienos 
reikalavimus. Kviečių rūšys naudojamos gamyboje yra registruotos 
oficialiame ES sąraše (genetiškai nemodifikuotos) ir įsigytos iš pasirinktų 
patikimų tiekėjų.  
Kvietinės kruopos yra birios, be nebūdingų pašalinių priemaišų. 

 
Sudedamosios dalys ir priedai (priedų grupė ir E-kodas) mažėjančia tvarka: 
Pavadinimas % 

Kvietinės kruopos 100 
 
JUSLINĖS SAVYBĖS 

Spalva Nuo geltonos iki rudos 
Kvapas Būdingas atitinkamioms kruopoms, be aitraus pelėsių ar kito pašalinio kvapo 
Skonis Būdingas atitinkamioms kruopoms, be kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio 
Tekstūra Birūs 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Techninė vertė  Skaitinė vertė Analizės metodas ar prietaisas 
Drėgmės kiekis, ne daugiau kaip, % 15 LST EN ISO 712:2010 
Kokybiški branduoliai, ne mažiau kaip, % iš 
to skaičiaus: nenulukštenti  
                      skaldyti 

99,2 
- 
- 

Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 
2001 m. gruodžio 28 d. 
įsakymas Nr. 469 Sugedę branduoliai, ne daugiau kaip, % 0,4 

Šiukšlinės priemaišos, ne daugiau kaip, %  0,4 
Tarp jų: mineralinės 0,4 
              kenksmingos 0,05 
              organinės 0,05 
Nulukštentų kitų grūdų, ne daugiau kaip, % 3,0 
Aruodiniai kenkėjai neleidžiama 
Metalo priemaišos 1 kg, ne daugaiu kaip, mg 3,0  
 

MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI 

Mikrobiologinė vertė  Skaitinė vertė Analizės metodas ar prietaisas 
B. cereus, ksv/g 1000 LST EN ISO 7932:2005 
Koagulazę gaminantys stafilokokai (S. aureus), ksv/g 100 LST EN ISO 6888-1:2000 
Salmonella spp. 25g, ksv/g nėra LST EN ISO 6579:2003 
 
MIKOTOKSINAI, SUNKIEJI METALAI, PESTICIDAI 

Pavadinimas: Didžiausia leistina koncentracija Analizės metodas ar 
prietaisas 
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Aflatoksinas B1, μg/kg 2,0 Šoninio srauto metodas 
Reveal Q+ Aflatoxinų suma B1+B2+G1+G2, μg/kg 4,0 

Ochratoksinas A, μg/kg 3,0 
Deoxinivalenolis (DON), μg/kg 750 
Zearalenonas, μg/kg 75 
Švinas, mg/kg 0,2  (EB) 333/2007  
Kadmis, mg/kg 0,1  (EB) 333/2007  
Produktas atitinka EB reglamentą 1881/2006 dėl sunkiųjų metalų likųčių koncentracijos 
Produktas atitinka EB reglamentą 396/2005 dėl pesticidų likučių kiekio 
 

GMO STATUSAS 
Neženklinti pagal esamus maistą reglamentuojančius teisės aktus (EB) 1829/2003 ir 1830/2003 
 
ALERGENAI remiantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 priedu 

Alergenai Sudėtyje  Sudėtyje gali būti 
Glitimo turintys javai, būtent: kviečiai, rugiai, miežiai, 
avižos, kviečiai spelta, kamutas arba jų sukryžmintos 
atmainos ir jų produktai 

☒ ☐ 

Vėžiagyviai ir jų pėdsakai ☐ ☐ 
Kiaušiniai ir jų pėdsakai ☐ ☐ 
Žuvys ir jų produktai ☐ ☐ 
Žemės riešutai ir jų produktai ☐ ☐ 
Sojų pupelės ir jų produktai ☐ ☐ 
Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) ☐ ☐ 
Riešutai, būtent: 
migdolai (Amygdalus communis L.),  
lazdyno riešutai (Corylus avellana),  
graikiniai riešutai (Juglans regia),  
anakardžiai (Anacardium occidentale),  
pekano riešutai (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch),  
Bertoletijos (Bertholletia excelsa),  
pistacijų riešutai (Pistacia vera),  
Makadamijos riešutai arba Kvinslendo riešutai 
(Macadamia ternifolia) bei jų produktai 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Salierai ir jų produktai ☐ ☐ 
Garstyčios ir jų produktai ☐ ☐ 
Sezamo sėklos ir jų produktai ☐ ☐ 
Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė 
kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l, kalbant apie bendros SO2 

☐ ☐ 

Lubinai ir jų produktai ☐ ☐ 
Moliuskai ir jų produktai ☐ ☐ 
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MAISTINGUMO DEKLARACIJA (100 g) 

Energinė vertė (kcal/ kJ) 341/1440 
Riebalai (g) 2,2 
   - iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių (g) 0,41 
Angliavandeniai (g) 64,3 
   - iš kurių: cukrų (g) 0,8 
Skaidulinės medžiagos (g) 10,7 
Baltymai (g) 10,6 
Druska (NaCl) (g) 0,05 
 

PAKAVIMAS 

Popierinės dėžutės ☐ 4x125g ☐ 8x125g ☐ 4x100g ☐ 8x100g ☐ 500g 
Pilipropileno pakeliai ☐ 400g ☐ 500g ☐ 800g ☐ 950g ☐ 1000g ☒ 5kg     
Polipropileno maišai ☐ 10kg ☐ 25kg ☐ 40kg ☐ 50kg ☐ big bags 
Medžiagos, kurios liečiasi su maistu atitinka EB 
reglamentą 1935/2004 ir ES reglamentą 10/2011 

☒ Taip ☐ Taip 

Žymėjimas atitinka ES reglamentą 1169/2011 ☒ Taip ☐ Ne 
Fasuoto produkto 
kiekio leistinosios 
neigiamos 
paklaidos,  % 

Pakuotėje nuo 5 g iki 10 kg LR Ūkio ministro įsakymas dėl fasuotų prekių ir 
matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo 
Nr. 4-594 rugsėjo 25 2016 metų 

Pakuotėje nuo 10 iki 50 kg 1 % 
Pakuotėje virš 50 kg 0,3 % 

 

SAUGOJIMAS, TRANSPORTAVIMAS IR GALIOJIMO LAIKAS 

Laikymo ir transportavimo sąlygos Sausose, švariose, gerai vėdinamose, neužkrėstose 
grūdų ir miltų kenkėjais patalpose. Kartu draudžiama 
laikyti medžiagas, skleidžiančias dulkes, specifinius 
kvapus. 

Galiojimo laikas 12 mėnesių 
 
Patvirtinta: 
Laboratorijos vadovė                                                   


