SP 20401-006-LT

UAB „Vilniaus margarino gamykla”
Panerių g. 62/1
Vilnius LT-03202

MARGARINO „Vilnius kepiniams”
SPECIFIKACIJA
Versija :
Data:

2
2012 11 28

Tel. +37052333164

Technologas, kokybės vadybininkas

V. Linkūnaitis

Margarinas skirtas kepimui, sausainių, konditerijos gaminių, pyragų gamybai.
Sudedamosios dalys:
Augaliniai aliejai (palmių, rapsų, kokosų), vanduo, druska, emulsikliai (saulėgrąžų lecitinas, riebalų rūgščių mono ir di-gliceridai),
pieno išrūgų milteliai, konservantas kalio sorbatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, kvapiosios medžiagos, dažiklis
beta-karotenas, Vitaminai A, D3.
100 g produkto energinė ir maistinė vertė:
Energinė vertė
Riebalai
iš kurių
sočiosios riebalų rūgštys
mono-nesočiosios riebalų rūgštys
polinesočiosios riebalų rūgštys
Angliavandeniai
iš kurių
cukrūs
Baltymai
Druska

- 2995 kJ/721 kcal
- 80g
- 33g
- 34g
- 13g
- 0,17g
- 0,17g
- 0,1g
- 0,7g

Vitaminų:
A - 800 μg (100% RMV*)
D3 - 7,5 μg (150% RMV*)
* Referencinės maistinės vertės
Alergenai:
Kokybiniai rodikliai:
Riebalai
Drėgmė
Druska
Lydymosi taškas
Spalva
Skonis ir kvapas
Geriausias iki

Sudėtyje yra pieno miltelių.

- 80%
- 19%
- 0,7%
- 32 – 35 °C
- Šviesiai geltona
- būdingas margarinui, švelnus
- 5 mėn. laikant (+4 - +15 °C) temperatūroje

Didžiausias leistinas mikrobiologinis užterštumas leidžiamas atitinka HN 26:2006
Sudėtyje nėra GMO produktų pagal ES teisės aktus
Nr. 1829/2003 2003.09.22
Nr. 1830/2003 2003.09.22
Išfasavimas:
Grynasis kiekis 0,5kg. Fasuojamas į maistinio laminato popierių. Pakeliai pakuojami į dėžes po 10 kg. Dėžės sudėtos ant
europadėklų ir apvyniotos plėvele po 630kg.
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UAB “Vilniaus margarino gamykla”
Panerių g. 62/1
Vilnius LT-03202

MARGARINO “Vilnius kepiniams”
SPECIFIKACIJA
Versija :
Data:

2
2012 11 28

Tel. +37052333164

Technologas, kokybės vadybininkas

V. Linkūnaitis

Margarinas skirtas kepimui, sausainių, konditerijos gaminių, pyragų gamybai.
Sudedamosios dalys:
Augaliniai aliejai (palmių, rapsų, kokosų), vanduo, druska, emulsikliai (saulėgrąžų lecitinas, riebalų rūgščių mono ir di-gliceridai),
pieno išrūgų milteliai, konservantas kalio sorbatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, kvapiosios medžiagos, dažiklis
beta-karotenas, Vitaminai A, D3.
100 g produkto energinė ir maistinė vertė:
Energinė vertė
Riebalai
iš kurių
sočiosios riebalų rūgštys
mono-nesočiosios riebalų rūgštys
polinesočiosios riebalų rūgštys
Angliavandeniai
iš kurių
cukrūs
Baltymai
Druska

- 2995 kJ/721 kcal
- 80g
- 33g
- 34g
- 13g
- 0,17g
- 0,17g
- 0,1g
- 0,7g

Vitaminų:
A - 800 μg (100% RMV*)
D3 - 7,5 μg (150% RMV*)
* Referencinės maistinės vertės
Alergenai:
Kokybiniai rodikliai:
Riebalai
Drėgmė
Druska
Lydymosi taškas
Spalva
Skonis ir kvapas
Geriausias iki

Sudėtyje yra pieno miltelių.

- 80%
- 19%
- 0,7%
- 32 – 35 °C
- Šviesiai geltona
- būdingas margarinui, švelnus
- 5 mėn. laikant (+4 - +15 °C) temperatūroje

Didžiausias leistinas mikrobiologinis užterštumas leidžiamas atitinka HN 26:2006
Sudėtyje nėra GMO produktų pagal ES teisės aktus
Nr. 1829/2003 2003.09.22
Nr. 1830/2003 2003.09.22
Išfasavimas:
Grynasis kiekis 0,25kg. Fasuojamas į maistinio laminato popierių. Pakeliai pakuojami į dėžes po 10 kg. Dėžės sudėtos ant
europadėklų ir apvyniotos plėvele po 600kg.

