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Produkto specifikacija Nr.1698
Leidimo   data:201  9.01.25  

Produkto pavadinimas: Virtas PROFI  kumpis, 880 g

Gamintojo pavadinimas, 
identifikavimo ženklas UAB „SAMSONAS“

Normatyvinio dokumento 
pavadinimas MĖSOS GAMINIŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

Transportavimas ir laikymas 0...+6 o C

Galiojimo laikas 30(iš įmonės tiekiama su minimum 24 paros) parų

Ženklinimo reikalavimai

Aukščiausia   rūšis
Sudedamosios dalys: kiaulienos kumpis(41%),kiauliena, vanduo, kiaulienos
odelės, maltodekstrinas, tirštikliai: E407a,E407,E415, dekstrozė, emulsiklis
E452, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: E451, E262,E321,kiaulienos
baltymai,  antioksidantas  E316,  druska,kvapiosios  medžiagos,  daržovių
ekstraktas,  konservantas  E250.100  g  produkto  energinė  ir  maistinė  vertė
yra:647kJ/155kcal;  riebalų  10g,iš  kurių  sočiųjų  riebalų  rūgščių  5g,
angliavandenių  0.3  g,  iš  kurių  cukrų0.1g,  baltymų  16g,  druskos  1.6
g.Pažeidus pakuotę,    suvartoti per 48 valandas, bet ne vėliau nei nurodyta
etiketėje.Apvalkalas nevalgomas.

Mėsos gaminio pirminės 
pakuotės aprašymas

Gaminio grynasis kiekis, kg:  0,880  ± 0,015

Tuščios pakuotės svoris, kg: 0,006

Įpakavimas: poliamidinis  apvalkalas galuose užsandarintas metaliniais 
spaustukais.

Pirminės pakuotės aprašymas: 

1. pakuotės išmatavimai: 29 cm x 5,5cm x 5,5 cm;

2. pakuotės sudėtis: poliamidinė. 

3. pakuotės spalva: skaidri;

4. informacinis simbolis apie galimybę perdirbti

 

Mėsos gaminio
aprašymas:

Gaminio matmenys:

Ilgis 29 ± 1 cm;

Kumpis  diametras 63 ± 2 mm;

Svorio ribos, g: ≈ 880 g;

Juslinės savybės:

Produkto paviršius sausas, švarus, rausvos spalvos. Faršas su matoma 
struktūra, šviesiai rausvos ar tamsesnėmis dėmėmis, gali būti matomi lašinių 
rutuliukai, be pilkų didelių tuštumų, gali matytis prieskonių dalelės. 
Konsistencija standi.  Skonis malonus, būdingas šios rūšies produktams, 
jaučiamas prieskonių skonis, be pašalinio skonio ir kvapo.

Pagamintame  produkte  nėra  GMO,  sudedamosios  dalys  ir  pats  produktas
nebuvo apdorotas jonizuojančia spinduliuote.
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Priimtinos kokybės rodikliai

Galimi nedideli paviršiaus spalvos netolygumai, šviesesnės spalvos 
ruoželiai, dešrų viduje gali būti nedidelių tuštumų, tai neturi įtakos 
produkto saugai ir kokybei. Pakuotės viduje gali susidaryti 
nedidelėsdrebučių ar riebalų sankaupos.

Kokybiniai, mikrobiologiniai 
rodikliai

L. Monocytogenes  25 g -nėra.
Salmonela 25 g- nėra.
Bendras mikroorganizmų kiekis 1 grame ne didesnis nei 10000 ksv/g
Koliforminių bakterijų kiekis 1 grame ne didesnis nei 10 ksv/g.
Mėsos baltymų be kolageno kiekis, % ne mažiau kaip 14.
Drėgnis %, ne daugiau kaip 75.
 Nitritų kiekis, % ne daugiau kaip  80 mg/kg.
Druskos kiekis, % ne daugiau kaip 2.

Vartojimo instrukcija
Gaminys tinkamas vartojimui be papildomo terminio apdorojimo. Gaminys 
neskirtas kūdikių maistui.  

Atsekamumas
Partijos Nr.:  „Tinka vartoti  iki:“(Iš datos „Tinka vartoti iki“ atėmus 
galiojimo laiko trukmę, gauname pagaminimo datą)

Produkto nuotrauka

Pastaba:esant naujo gaminio specifikacijai, specifikacija gali būti tikslinama trijų mėnesių bėgyje 
nuo nuolatinio tiekimo pradžios.

Paruošė: Technologė J.Kalendraitė               ______________

Suderinta: Vyr.technologė R.Butauskienė     ______________

Suderinta: Kokybės vadovė D.Gavelienė      ______________

Tvirtina: Direktorius G.Tilindis   ______________
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