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NAZWA PRODUKTU Fasolka po bretońsku

Charakterystyka produktu –
grupa  rodzajowa:

Konserwa, wyrób garmażeryjny, gotowany, sterylizowany

Składniki Fasola gotowana 50% (fasola 38%, woda), woda,
kiełbasa (mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz
wieprzowy, białko wieprzowe, skrobia, hydrolizat białka
rzepakowego, ekstrakt z aceroli, sól, przyprawy,
ekstrakty przypraw, cukier, warzywa suszone, sok z
buraka czerwonego, glukoza, przeciwutleniacz –
izoaskorbinian sodu, stabilizator – cytrynian sodu,
substancja konserwująca, azotyn sodu, aromaty), cebula,
koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, przyprawy (ziele
angielskie, liść laurowy, majeranek, pieprz czarny,
papryka), mąka pszenna, masło  (z mleka), aromaty.

Wymagania mikrobiologiczne:

➢ Liczba Listeria monocytogenes
PN EN ISO 11290-2:2017-07 jtk/g

<1,0x10¹

Wartość odżywcza w 100g

➢Wartość energetyczna
[kJ/kcal]

➢ Tłuszcz [g]

➢ - w tym kwasy
tłuszczowe  nasycone
[g]

➢Węglowodany [g]

➢ - w tym cukry [g]

457/110

5,5

1,5

6,0

3,0



➢ Białko [g]

➢ Sól [g]

18,5

1,5

Cechy organoleptyczne:

Wygląd

Struktura i konsystencja

Barwa, w tym barwa na

przekroju Smak

Zapach

Konserwa warzywno- mięsna w sosie. Wygląd typowy dla
produktu, widoczna fasola oraz kawałki kiełbasy oraz
dodatków  zalane całkowicie sosem, widoczne zastosowane
cząstki ziół  oraz przypraw;
Struktura fasoli, mięsa i kiełbasy - właściwa, zwarta,
miękka; sosu- dość gęsta; dodatków, ziół i przypraw-
właściwa Barwa Bordoworóżowa bez zanieczyszczeń
Barwa fasoli beżowokremowa z lekkim odcieniem
szarym; mięsa i kiełbasy- od kremowobeżowej do
brązowej; sosu brązowopomarańczowa; dodatków, ziół i
przypraw- właściwa
smak typowy dla produktu, wyczuwalny smak
zastosowanych  składników i przypraw, słonawy, słodkawy,
bez posmaków  obcych
zapach typowy dla produktu, wyczuwalny zapach
zastosowanych składników i przypraw, bez zapachów obcych

Forma pakowania:

➢Materiał opakowaniowy

➢ System pakowania

➢ Rodzaj informacji na
etykiecie

➢ Gramatura

Opakowanie jednostkowe- puszka

sterylizowany

Etykieta zawiera dane wg rozporządzenie nr

1169/2011 700g

Warunki przechowywania i
transportu:

➢ Temperatura

➢Wilgotność

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie zdrowotnym
żywności z dnia 25.08.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr
171 Temperatura przechowywania +2 - +20 st. C.
Po otwarciu przechowywać w lodówce spożyć w

ciągu  48h,
pomieszczenia i środki transportu czyste,

zabezpieczone  przed owadami

Maksymalny termin trwałości 365 dni

Po otwarciu przechowywać w lodówce spożyć w ciągu 48h

Systemy jakości: HACCP



Przeznaczenie produktu: Do bezpośredniego spożycia po obróbce
termicznej  powyżej 72st.C w symetrycznym

środku batonu (  pojemnika)

Wzór etykiety: ➢ Etykieta zawiera dane wg rozporządzenia nr
1169/2011:
➢ Nazwę produktu
➢ Dane identyfikujące producenta, kraj w którym
wyprodukowano środek spożywczy,
➢ Składniki produktu
➢ Termin ważności będący nr partii (dd.mm.rrrr)
➢Warunki przechowywania
➢ Sposób pakowania
➢ Alergeny
➢Masa netto opakowania


