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Įteisinimo data: 2007-02-06

Pakeitimo data: 2017-01-02

Nr.VDL-3

Mėsos gaminio pavadinimas, 

tinkamumo vartoti terminas ir 

laikymo sąlygos °C

60 parų 0- +6 °C

Gamintojo pavadinimas, 

identifikavimo  ženklas

Mėsos gaminio programinis 

pavadinimas

NV kodas

EAN kodas

Normatyvinio dokumento 

pavadinimas ir numeris

Sudedamosios dalys 

Rūšis

Mėsos gaminio pirminės 

pakuotės aprašymas

Mėsos gaminio Neto svoris, kg: ~0,9±0,015

Tuščios pakuotės svoris, kg: 0,014

Vienetų skaičius pakuotėje, vnt: ~15

Įpakavimo būdas: supakuota naudojant apsaugines dujas

Mėsos gaminio 

aprašymas: Mėsos gaminio matmenys:

Vienos dešrelės svorio ribos, kg: 0,064 ± 0,002 g

Juslinės savybės:

Priimtinos kokybės rodikliai

Vartojimo instrukcija

Tvirtino: Audito ir kokybės departamento direktorė Žaneta Pisarskienė

Parengė: standartų technologė Vaida Mikalauskienė

Dešrelės paviršiuje gali būti matomos mėsos ir prieskonių dalelių frakcijos. 

Konsistencija minkšta, sultinga. Paviršius sausas, švarus, be 

dėmių, be faršo liekanų, apvalkalas nepažeistas. Faršas vienalytis, 

tamsiai rausvos spalvos, be pilkų dėmių ir didelių tuštumų, gali 

matytis prieskoniai. Skonis malonus, būdingas šios rūšies 

produktams, jaučiamas prieskonių aromatas, be pašalinio skonio ir 

kvapo. Dešrelės sukimštos i nevalgomą apvalkalą.

BIOVELA, UAB

Atidarius pakuotę palaukti 1-2 minutes kol išsisklaidys apsauginių dujų kvapas. Gaminys tinkamas vartojimui be papildomo 

terminio apdorojimo arba galima pašildyti karštame vandenyje 2-3 minutes.

V Viln Ek pien B 21 D0,9

610901

2558082

Pirminės pakuotės aprašymas: 

1. gabaritiniai matmenys  24,5 (±0,5) x 14,5 (±0,5)x 7,5 (±0,5)  cm; 

2. pakuotės sudėtis: daugiasluoksnė plėvelė; 

3. pakuotės spalvą: viršutinė marginta plėvelė, apatinė - skaidri; 

4. simbolis, nusakantis apie pakuotės galimybę 

utilizuoti/pakartotinai perdirbti.

dešrelės diametras (Ø) 21 ± 2 mm, ilgis 21 ± 2 cm.

kiauliena, vanduo, druska, dekstrozė, PIENO milteliai 0,1%, prieskoniai ir jų ekstraktai, antioksidantas E392, tirštikliai 

E466, E407a, stabilizatorius E331, emulsiklis E450, aromato ir skoniostipriklis E621, antioksidantas E316, konservantas 

E250, kvapiosios medžiagos, kvapioji rūkymo medžiaga.

Aukščiausia

Mėsos gaminio specifikacija
Priedas Nr.1 - Produkto aprašymas

Mėsos gaminių techninis reglamentas

Virtos Vilniaus Ekstra pieniškos dešrelės
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Kokybiniai ir Vienetai

fiziko-cheminai rodikliai Riebalai, ne daugiau kaip %

Baltymai %

Baltymai be kolageno, ne mažiau kaip %

Drėgmė, ne daugiau kaip %

Druska %

mg/kg

g/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Dioksinai pg/g 

Maistingumo informacija Privaloma informacija Vienetai

100 g produkto Energinė vertė kJ/kcal

Riebalai g

Sočiosios riebalų rūgštys g

Angliavandeniai g

Cukrus g

Baltymai g

Druska g

Alergenų statusas

GMO statusas

Nanotechnologijų statusas

Fiziko-cheminio apdorojimo 

statusas

Mikrobiologiniai rodikliai Vienetai

m M

g

g

Atsekamumas

Listerija monocytogenes 25 g Neturi būti

Pagal nurodytą Partijos Nr.

Tvirtino: Audito ir kokybės departamento direktorė Žaneta Pisarskienė

8,7

0

1,7

12

quantum satis

Natrio eritorbatas, didžiausias kiekis, kurį galima įdėti 

gamybos metu - E316
500

Aukščiausia

Pavadinimas

9

Nitritai, didžiausias kiekis, kurį galima įdėti gamybos 

metu - E250

Glutamo rūgštis, didžiausias kiekis, kurį galima įdėti 

gamybos metu - E621

Apdoroti raudondumbliai, kiekis, kurį galima įdėti 

gamybos metu -  E407a

Reikšmė

24

Fosfatai, didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5, kurį 

galima įdėti gamybos metu - E338-E452

Rozmarinų ekstraktai, didžiausias kiekis, kurį galima 

įdėti gamybos metu - E392

Natrio citratai, kiekis, kurį galima įdėti gamybos metu - 

E331

Celiuliozės derva, kiekis, kurį galima įdėti gamybos 

metu - E466

Priedas Nr.2 - Kokybiniai ir saugos rodikliai

2558082

Mėsos gaminių techninis reglamentas

kiauliena, vanduo, druska, dekstrozė, PIENO milteliai 0,1%, prieskoniai ir jų ekstraktai, antioksidantas E392, tirštikliai 

E466, E407a, stabilizatorius E331, emulsiklis E450, aromato ir skoniostipriklis E621, antioksidantas E316, konservantas 

E250, kvapiosios medžiagos, kvapioji rūkymo medžiaga.

Virtos Vilniaus Ekstra pieniškos dešrelės

BIOVELA, UAB

V Viln Ek pien B 21 D724

610901

Neturi būti

Reikšmė

Salmonella 25g 

1051/254

1 riebalų

Parengė: standartų technologė Vaida Mikalauskienė

neribojama

23

68

nėra

Pavadinimas

0

nėra

Reikšmė

1,7±0,2

150

10

150

quantum satis

quantum satis

5000

nėra

yra, PIENO milteliai

Mėsos gaminio specifikacija


