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1. Termék megnevezése, leírása: Pasztőrözött tojássárgája lé  
2. Termékösszetétel (19/2004 

(II.26.) FVM-ESzCsM-GKM, 
167/2004. (XI.29) FVM-EÜM-
GKM és a 90/2005 (X.13) FVM-
EÜM-GKM együttes rendelet): 

Tojássárgája lé  

3. Allergén összetevők (19/2004 
(II.26.) FVM-ESzCsM-GKM, 
167/2004 (XI.29) FVM-EÜM-
GKM és a 90/2005 (X.13) FVM-
EÜM-GKM együttes rendelet, 
2003/89/EC és 2005/26/EC 
rendeletnek megfelelően): 

Tojás  

4. Engedélyszám: HU-967-EK 
5. Mikrobiológiai jellemzők (A 

4/1998 EÜM, illetve a 2073/2005 
EK és a megrendelő saját belső 
szabályozása alapján): 

Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobaszám:max.10^4-
10^5 CFU/G; Salmonella spp. Negatív/25g; 
Enterobaktérium <10 CFU/G-10^2 CFU/G;S.aureus 10^2-
10^3 CFU/G; E.coli <10 CFU/G   

6. Kémiai-fizikai jellemzők: A termék nem tartalmaz a fogyasztó egészségét károsító 
anyagot, mentes minden idegen anyagtól (úgy, mint 
üveg,fém,rovar,fa,műanyag,festék maradvány,föld illetve 
más anyagok),szennyeződéstől. A termék vegyi 
szennyezettsége nem haladja meg a jogszabályokban 
meghatározott értékeket.(1881/2006 EK,17/1999. EüM 
rendelet és a módosítására kiadott 40/2000. EüM rendelet) 

7. Érzékszervi tulajdonságok: Szín: A tojássárgájára jellemző selymes 
narancssárga (Roche Yolk Colour 12-14) 
Szag: Semleges, idegen szagtól mentes         
Íz:      Termékre jellemző, idegen íztől mentes                            
Állomány: Folyékony, csomómentes,egyöntetű. 

8. Felhasználási javaslat: Teljes populáció körében. 
9. Minőség megőrzési idő: 0-4Co között tárolva, felbontatlanul 21 nap felbontás után 0-

4Co között tárolva 2 nap 
10. Tápérték adatok (fehérje, 

szénhidrát, zsír, energiaérték): 
Fehérje: 9,5-12,5%(m/m) Szénhidrát: 0,8-1,2%(m/v) Zsír: 
18-25%(m/m) Energia tartalom:310-350 kJ/100g 

11. Egyéb termék specifikus 
jellemzők: 

Szárazanyag tartalom: min. 40,0Bx 

12. Csomagolás, kiszerelés: A csomagolás anyaga és módja a termék eredeti 
tulajdonságát – megfelelő tárolási körülmények között – 
megvédi, a terméket nem szennyezi, azzal semmiféle 
kölcsönhatásba nem lép, annak ízt vagy szagot át nem ad. A 
csomagolás nem lehet sérült, szennyezett. Csomagolás 
anyaga PE,5-10-20 kg-os kannás Euro normál kiszerelés és 
500 kg-os IBC konténeres kiszerelés. Továbbá a csomagolás 
megfelel a 94/2002. (V.5) Kormányrendelet mindenkor 
hatályos követelményeinek. 

13. Az alapanyag GMO státusza 
(1829/2003 EC illetve a 
1830/2003 EC rendelet szerint): 

Nem tartalmaz 



14. Tárolási szállítási feltételek: 0-4Co közötti hőmérsékleten 
15. Termék nyomon követhetősége: Tételszám alapján, mely a címkén kerül feltüntetésre 
16. Növény alapú anyag esetében a 

vegyi szennyeződés nehézfémekre 
lebontva (17/1999 (VI.11) EüM., 
módosítva a 9/2003 (III.13) 
ESZCSM és a 40/2000 EüM 
rendelettel): 

- 

17. Gyártó megnevezése (ha nem 
azonos a forgalmazóval): 

- 

 
Specifikációban szereplő adatokat jóváhagyta: 
 
       _________________________ p.h. 
                aláírás 


