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Lakemedel Profood

Produktspeciﬁka on

Gewürzmüller GmbH, Siemensstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Tel: 07150-2090-0, Fax: -7000

Beteckning:

Lakemedel Profood

Beskrivning:

Lakeblandning

Användningsområde:

Skinktillverkning

Dosering:

100 g / Kg vatten vid 25% injicering

Ingredienser:

Druvsocker,Stabiliseringsmedel (E450), koksalt,
Antioxidationsmedel: E301, hydrolyserat vegetabiliskt
protein, kryddextrakt (libbsticka)

Rekommenderad deklaration på
färdig produkt:

Druvsocker, Stabiliseringsmedel: E450, koksalt,
Antioxidationsmedel: E301, hydrolyserat vegetabiliskt
protein, kryddextrakt

Ansvaret för användning och märkning
(enligt respektive lands regler och lagar) av
produkter framställda av oss och spridda
genom våra kunder ligger ensamt hos våra
kunder.
Produktbeskrivning

(beräknat)

Fin beige pulverblandning
Mindre variation av färg kan förekomma p.g.a. de
naturliga ingredienserna i artikeln.
Fukt

<8%

* beräknat på bl.a. koksalt, kryddor och
jästextrakt.

Näringsvärde
(beräknat)

** beräknat på alla tillsatser

I genomsnitt per 100 gr

Mikrobiologi

Produkten överensstämmer med de mikrobiologiska riktochgränsvärden för kryddor från DGHM (DeutscheGesellschaft für Hygiene ind Mikrobiologi)

Energi (kJ)
Energi (kcal)
Fett[gr]
Varav mättat fett(g)
Kolhydrater (g)
Varav socker (g)
Fiber (g)
Protein (g)
Salt (g)
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1023
241
0,3
0
55,5
55,5
0
1,2
30,2
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Förteckning av allergena ingredienser
(enligt RL 2000/13/EG, tillägg IIIa)
Förteckningen över allergener som är
obligatoriska att märka i våra produkter
refererar till deras tillsättning i receptet.
Korskontaminationer, även med andra ingredienser
med allergen potential som inte listas i
bilagan IIIa till 2000/13/EG kan inte uteslutas.

Artikeln innehåller följande allergener:
- Inga

Rekommenderad förvaring

Rumstemperatur, mörkt och torrt

Hållbarhet

24 månader, under felfria transport- och lagringsvillkor, i
oöppnad originalförpackning.

Förpackning

Aromskyddande påse

Förpackningar som är i kontakt med produkten
är framställda av följande material: polyester,
polyethylen, polyamid, polypropylen,
aromaskyddande lager EVOH.

Uppgifter över genteknik
Artikeln och enstaka beståndsdelar

Artikeln innehåller inga beståndsdelar som måste
märkas enligt EG-VO 1829/2003 och omfattas inte av
EG-VO 1830/2003
-

har inte genomgått strålbehandling för
bakteriereduktion.
har inte utsatts för gasbehandling med
ethylenoxid eller annat ämne.

Produkten motsvarar EU-reglerna och tyska
”Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und
Futtermittelgesetzbuch (LFGB)” samt efterföljande
gällande versioner.
I produktionsprocessen implementerades HACCPkonceptet som kontrollsystem med Codex
Alimentarius som underlag.
Produktupplysning

Profood AB, Slakthuset 415 02 Göteborg,
Tel: +46 31 3377100

Ovanstående uppgifter motsvarar våra nuvarande kunskaper och erfarenheter. De är avsedda som
information om vår produkt och ersätter inte egen granskning.

2/3

Ar kel #

481495200.xxx

Lakemedel Profood

Produktspeciﬁka on

Gewürzmüller GmbH, Siemensstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Tel: 07150-2090-0, Fax: -7000

Specifikationsversion:
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Specifikationen gäller tills återkallelse eller tills utskick av en aktualiserad version.
Specifikationen är maskinellt utskriven och gäller utan namnteckning.
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