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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(ph, brix)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΚΔ.: Α

Σελίδα 4 από 11

Ημ/νία: 01/01/2016

Παγωμένο Ρόφημα με άρωμα Πεπόνι (ελεύθερο αλκοόλης, συμπυκνωμένο
προϊόν προς παρασκευή ποτού, μετά από αραίωση , διάλυσης ενός (1) μέρους
σιροπιού – προϊόντος και πέντε (5) μέρη νερού.
Ελληνικό προϊόν
Ζάχαρη, νερό, σιρόπι γλυκόζης - φρουκτόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
σταθεροποιητής: κόμμι γκουάρ, χρωστικές ύλες: Ε102, Ε131, αρωματική ύλη,
αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο.


Συμπύκνωμα: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα
παραγωγής σε ξηρό και δροσερό μέρος
(θερμοκρ.<30οC, σχετική υγρασία <75%)
 Τροποποιημένο προϊόν αραιωμένο με νερό: Διατηρείται μία (1)
εβδομάδα σε συνθήκες ψύξης (θ<4oC)
PH  3,2

Brix: 60

Κλειστοί θάλαμοι οχημάτων μεταφοράς σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Ημ/νία λήξης κωδικός παρτίδας (Lotnumber) πριν την ημερομηνία που
αναγράφεται στη συσκευασία ή το πώμα.
Α΄Συσκευασία: Σε πλαστική φιάλη (PET 1) 1,5lt - περιεχόμενο 2kg
Β΄Συσκευασία: Συρρίκνωση
Επαγγελματική χρήση. Χονδρική Πώληση. Έτοιμο προς κατανάλωση μετά από
διάλυση με πόσιμο νερό ενός (1) μέρους σιροπιού – προϊόντος και πέντε (5) μέρη
νερού και διατήρηση του σε ειδική συσκευή ψύξης – παρουσίασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ,
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
& ΧΡΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη που δεν επιτρέπει μικροβιακή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ανάπτυξη παθογόνων εκτός από οσμώφιλες ζύμες – μύκητες για τις οποίες δεν
υπάρχει καθορισμένο βιβλιογραφικό όριο.
Βενζοϊκό νάτριο (Όριο 150mg/lt)
ΧΗΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σορβικό κάλιο (Όριο 250mg/lt)
Αρωματική ύλη.
Χρωστική Ε102+Χρωστική Ε131(Όριο αθροιστικά 100mg/lt)
ΦΥΣΙΚΑ
Απουσία ξένων υλών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κώδικας Τροφίμων & Ποτών, Άρθρο 145 Ελεύθερα Αλκοόλης Ποτά – Κανονισμός
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ /
1129/2011 σελ.150 κατηγορία 14.1.4. Αρωματισμένα ποτά και των
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
τροποποιήσεών του.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Καταναλώνεται από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών εκτός από βρέφη.
ΧΡΗΣΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΟΧΙ
<<Μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στη δραστηριότητα και προσοχή στα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ
παιδιά.>>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
(Υποχρεωτική επισήμανση βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα V
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των τροποποιήσεών του.)

