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Grietinės ir augalinių riebalų mišinys 30 % rieb. 
 

(27 % augalinių riebalų, 3 % pieno riebalų) 

 Sudedamosios dalys: pasterizuotas nugriebtas pienas; augaliniai palmių riebalai, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis; grietinėlė; iš dalies hidrinti augaliniai riebalai (palmių, rapsų 

sėklų, sojų pupelių, saulėgrąžų, taukmedžio, kokoso įvairiomis dalimis), augaliniai riebalai (palmių, 

taukmedžio įvairiomis dalimis), emulsiklis E 471, dažiklis beta karotenas; emulsikliai: E 471, E 

322, E 472c; grynų pienarūgščių bakterijų raugas; dažiklis beta karotenas.  

Gamintojo kokybės sistema, standartai 

ISO 22000:2005; ISO/TS 22002-1:2009 

FSSC 22000 ; RVASVT 

ĮST 162403450-08:2011 

Fizikiniai ir cheminiai rodikliai 

Riebalai, % ne < 30 (leidžiamas riebalų nuokrypis 

atskirose pakuotėse -1,0 %) 

Rūgštingumas,  pH 4,65 –4,20 

Jusliniai rodikliai, išvaizda 

Išvaizda, konsistencija Vienalytė, klampi, pakankamai tiršta, 

blizgančios išvaizdos masė. Galimi pavieniai 

oro burbuliukai, nežymus išsiskyrusių išrūgų 

kiekis. 

Spalva Balta su gelsvu atspalviu. 

Skonis, kvapas Pienarūgštis. Žiemą ir pavasarį gali būti 

silpnas pašarų prieskonis. 

100 g vid. maistingumas 

Energinė vertė 1199 kJ/291 kcal 

Riebalai 30,0 g 

  iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių 14,8 g 

Angliavandeniai 2,9 g 

  iš kurių: cukrų 2,1 g 

Baltymai 2,3 g 

Druska 0,09 g 

GMO Nėra 

Mikrobiologiniai rodikliai 

Patogeniniai (Listeria monocytogenes), 

ksv/25g 

Neturi būti/25 g 

Enterobakterijos, ksv/g m=M 10 ksv/g 

Pakuotė, laikymo sąlygos ir vartojimo trukmė 

Laikymo sąlygos  (0 - +6) 
0
C temperatūra 

Tinkamumo vartoti terminas  Pagal susitarimą su pirkėju 

Pakuotė 
Polist. indeliai ir al. folijos dangteliai 180, 400 

g,  5 kg 



 

   

 

     Inž. technologė L. Urbonienė 

     Laboratorijos vedėja D. Bučiūnienė 

     Kokybės vadovė V. Banienė 
 

 

Antrinė pakuotė Pop. padėkliukai (12 vnt. ind.), pl. konteineriai 

(3 vnt. maišų) 

Pagrindiniai alergenai Alergenai, remiantis Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 

1.Glitimo turintys javai ir jų produktai Nėra 

2. Vėžiagyviai ir jų produktai Nėra 

3. Kiaušiniai ir jų produktai Nėra 

4. Žuvys ir žuvų produktai Nėra 

5. Žemės riešutai ir jų produktai Nėra 

6. Sojų pupelės ir jų produktai Nėra 

7. Pienas ir jo produktai Yra 

8. Riešutai Nėra 

9. Salierai ir jų produktai Nėra 

10. Garstyčios ir jų produktai Nėra 

11. Sezamo sėklos ir jų produktai Nėra 

12. Sieros dioksidas ir sulfitai (E220-E228) Nėra 

13. Lubinai ir jų produktai Nėra 

14. Moliuskai ir jų produktai Nėra 


