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UAB “SPAISVILĖ“ 
Prieskoniai restoranams ir pramonei 

Produkto specifikacija  
 

                                                                                              Galioja nuo: 23 03 2017 

 

 

Produkto pavadinimas:  Juodieji pipirai malti (Piper nigrum) 

 

Paskirtis: maisto gamyboje 

Pakuotės dydis: 0,100 kg; 0,500 kg; 1. 00 kg; 25,0 kg 

Pakuotė:  polietileniniai maišeliai ir maišai, kartoninės dėžės. 

Papildoma informacija: 
Naudojamos pakavimo medžiagos atitinka visus jiems keliamus teisinius reikalavimus ir nuostatas Šios pakuotės 

dažniausiai yra gaminamos iš polietileno, polipropileno, poliamido, poliesterio, kartono. 

 

 

 

1. Rekomenduojama naudoti/ taikyti: 

Maisto gamybai - pagal skonį. 

 

 

 

2. Techninis produkto aprašas: 

Pilkai-juodos spalvos,  aštraus skonio, aromatingi,  smulkiai malti pipirai. 

 

 

 

3. Ingredientų/ priedų sąrašas, mažėjančia tvarka, įskaitant kategorijos žymėjimą, ir visų 

pripažintą komercinį pavadinimą:  

Juodieji  pipirai. 

 

 

 

4. GMO-Paaiškinimas: 

Patvirtiname, kad gaminys, aprašytas šioje specifikacijoje nėra sukurtas genetiškai 

modifikuotų organizmų pagrindu ir nėra paženklintas, atsižvelgiant į reglamentą Nr. 

1829/2003. 

 

 

 

5.  Produkto kilmės šalis: 

 Vietnamas. 
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Produkto specifikacija  
                                                             

6. Fiziko-cheminiai rodikliai: 

 

Tyrimo pavadinimas Rodikliai  

Drėgmė 

Dalelių dydis  

Teršalų koncentracija 

12,5 % 

40-60 mesh 

Neviršija reglamente (EB) Nr. 

1881/2006 nurodytų didžiausių 

leistinų kiekių. Pesticidai atitinka 

reglamento (EB) Nr. 396/2005 

reikalavimus. 

 

7. Mikrobiologiniai rodikliai: 

 

Tyrimo pavadinimas Rodikliai  

Salmonella  

E. coli 1g 

Listeria monocytogenes 

25 g neaptikta 

<1,0 x101 

25 g neaptikta 

 

8. Jusliniai rodikliai:  
Spalva:  pilkai-juoda, būdinga žaliavai. 

            Skonis: aštrūs, aromatingi pipirai. 

Išvaizda: smulkios frakcijos malti pipirai. 

 

 

9. Minimalus sandėliavimo laikotarpis (periodas kurio metu produktas gali būti saugiai 

laikomas hermetiškame įpakavime, laikantis pateiktų sandėliavimo nurodymų): 

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos (galiojimo datą žiūrėti gamintojo/pardavėjo 

etiketėje), aplinkos temperatūra iki 25 ˚C. Rekomenduojama sandėliuoti sausoje aplinkoje.  

 

 

10.  Ženklinimas: 

Ant pakuočių nurodyta informacija atitinka reglamentą (EB) Nr. 1169/2011 

 

 

11. Maistinė vertė 100 g: 

Energinė vertė: 1191 kJ / 281 kcal  

Riebalai – 3.3 

-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių – 0.9 

Angliavandeniai – 52.0 

-iš kurių cukrų – 2.1 

Skaidulinės medžiagos – 13.1 

Baltymai – 10.9 

Druska – 0.0 

 

 

12. Papildoma informacija:  

 Šis produktas atitinka ES teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                                                              
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 Ši produkto specifikacija galioja 24 mėn. nuo jos įsigaliojimo dienos (nurodyta viršuje), nebent pateikiant jos 

pirmalaikę anuliaciją, ar pakeitimus, kurių versijos privalo būti pristatytos el. paštu. Paprastai galiojančia yra 

laikoma naujausia specifikacija.  

 

 

13. Pardavėjas / fasuotojas: 
UAB “Spaisvilė“, Jurbarko r., Sarapiniškiai, Dirbtuvių g.1, Lietuva, LT-74277, telf.+370 -

656- 33523, Fax.00370- 447- 49352, E-mail: sigita@spaisvile.lt 

 

 

Alergenai ir jų pėdsakai 

 
 

Alergeno pavadinimas  
Sudėtyje yra 

Taip / Ne 

Gali būti alergenų 

pėdsakų 

Taip/Ne 

Grūdai, turintys gliteno (kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, jų 

mišiniai ) ar produktai pagaminti iš jų  
- - 

Vėžiagyviai ir jų produktai  - - 

Kiaušiniai ir jų produktai  - - 

Žuvis ir jos produktai  - - 

Žemės riešutai ir jų produktai  - - 

Sojų pupelės ir jų produktai  - - 

Salierai ir jų produktai  - - 

Garstyčios ir jų produktai  - - 

Sezamo sėklos - - 

Pienas ir jų produktai  - - 

Riešutai ir jų produktai  - - 

Migdolai - - 

Lazdynų riešutai  - - 

Graikiniai riešutai - - 

Anakardžiai  - - 

Karijos - - 

Bertoletijos - - 

Pistacijos - - 

Lubinai ir jų produktai  - - 

Moliuskai ir jų produktai  - - 

Makadamijos  - - 

Sieros dioksidas, sulfitai >10 mg/kg - - 
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