
Specyfikacja produktu:
art. nr M50485
Nazwa: Culinaria

strong
Nazwa obiegowa: Preparat do solanek nastrzykowych do mięsa
Stosowanie: Dawkowanie: na 100 litrów solanki - 4,50 kg
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu 
Najlepiej spożyć przed: 30 miesięcy od daty produkcji
Zaleca się zużyć po 
otwarciu

-

Zalecana deklaracja: Sól, maltodekstyna, stabilizator E331, substancja zagęszczająca E415
Składniki z % Sól, maltodekstryna, stabilizatory: E331, E500, substancja zagęszczająca 

E415
Sposób Pakowania: sposób pakowania, masa jednostkowa netto i nr partii znajdują się na 

etykiecie produktu
Wartości 
mikrobiologiczne:

Całkowita ilość bakterii < 1x106  /g
Pleśnie < 1x105 /g
Drożdże < 1x105 /g
Salmonelle nn in 25 g

Wartości odżywcze: Wartość energetyczna [KJ] 550
Wartość energetyczna [kcal] 131
Tłuszcz [g] 0.3

- w tym nasycone kwasy tłuszczowe [g] 0
Węglowodany [g] 20.9

- w tym cukry [g] 2.0
białko [g] 0.3
sól [g] 65.4

Informacje odżywcze vegański
wegetariański

certyfikaty: certyfikat halal

Podane wartości odżywcze są niewiążącymi uśrednionymi wartościami i bazują na analizach i wartościach składników oraz na podstawie ogólnie 
akceptowanych danych. Dotyczą momentu sprzedaży produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Zawartość soli podana jest zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia UE nr 1169/2011 w oparciu o obecność naturalnie występującego i dodanego sodu.

Naturalne produkty podlegają jakościowym wahaniom uzależnionym od warunków pogody, zbioru i uprawy. W związku z tym lekkie odchylenia w 
barwie, zapachu, wielkości, formie, teksturze i konsystencji nie mogą być całkowicie wykluczone i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Jesteśmy bardzo świadomi naszej odpowiedzialności wobec klientów odnośnie substancji alergennych i wywołujących nietolerancję. Ponosimy ją w 
oparciu o wspierany elektronicznie system przepływu surowców w najnowocześniejszych, zamkniętych urządzeniach, które w tej branży są jedyne w 
swoim rodzaju. Umożliwia to nam produkowanie wyrobów w obecnie możliwie najwyższym technicznym standardzie. Nie mniej jednak traktując 
poważnie nie można całkowicie wykluczyć kontaminacji krzyżowej z śladami alergenów zgodnie z załącznikiem 2 Rozporządzenia UE 1169/2011

Przydatność do spożycia produktu jest zdefiniowana zgodnie z §7 ust. 1 prawa żywnościowego i jest podana w oparciu o przytoczone warunki
przechowywania w zamkniętym opakowaniu z zastrzeżeniem uwag odnośnie naturalnie uwarunkowanych odchyleń jakościowych. Wszystkie ww. dane
fizyczno-chemiczne są przeciętnymi wartościami i nie stanowią gwarancji właściwości. Są one niewiążące i nie stanowią podstawy dla prawnych
roszczeń gwarancji lub odpowiedzialności produktowej. Ta specyfikacja nie zastępuje kontroli odbiorcy przyjmującego towar. Produkt poza wyżej
przytoczonymi prawnymi źródłami odpowiada obowiązującemu prawu o środkach spożywczych.
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