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NOM COMERCIAL
Anetos
INGREDIENTS
Llet de vaca
CARACTERÍSTIQUES
Aigua ....................................................................................
M.G. .....................................................................................
E.S.M. .................................................................................
Gèrmens Patògens .......................................................
Coliformes en 0,1g. ..........................................................
Escherichia Coli en 0,1g. ................................................
Recompte total de floridura en 1g. ....................................
Recompte total de llevats en 1g. .............................
Microorganismes lipolítics en 1g. ...............................
Test de fosfatona ...........................................................
Òxids alcalins en fracció no greixosa ........................
Índex de refracció a 40ºC .........................................
Índex de Reicchert .........................................................
Índex de Polenska ..........................................................
Índex de Kirchner ..........................................................
Greixos estranys a la llet ............................................
Conservants ..................................................................
PH .........................................................................................

Màxim 16%
Mínim 80%
Màxim 2%
Absència
Absència
Absència
Màxim 10 UFC
Màxim de 100 UFC
Màxim 10 UFC
Negatiu
Absència
1,4557 – 1,4540
32 – 36
4-1
2 – 19
Absència
Absència
Inferior a 6

DECLARACIÓ D’ALÈRGENS
Alèrgens principals
Cereals que continguin gluten
Crustacis i productes a base de crustacis
Ous i productes a base d’ous
Peix i productes a base de peix
Cacauets i productes a base de cacauets
Soja i productes a base de soja
Llet i productes a base de llet (inclosa la lactosa)
Fruits de closca (ametlles, avellanes nous, anacards, pacanes, nous de Brasil,
nous de macadàmia o nous d’Austràlia i productes derivats)
Api i productes derivats
Mostassa i productes derivats
Grans de sèsam i productes deriats
Diòxid de sofre i sulfits en concentracions de més de 10mg/kg. ó 10mg/l en
termes de SO2
Tramussos i productes a base de tramussos
Mol·luscs i productes a base de mol·luscs
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Presència
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
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PRESENTACIÓ
En caixes de cartró amb un contingut net de 12kg. distribuïts en 12 blocs de 1kg. embolicats individualment
en paper d’alumini antigreix
En estoigs de cartró de 200 unitats de 10grs. BxNet, embolicades individualment en paper d’alumini
antigreix, embalats en caixes de cartró de 6 estoigs per caixa
En caixes de cartró de 240 unitats de 8grs., embolicades individualment en terrines.
En caixes de cartró de 240 unitats de 10grs., embolicades individualment en terrines.
En caixes de cartró de 240 unitats de 12grs., embolicades individualment en terrines.
En estoigs de cartró de 16 unitats de 250grs. nets, embolicades individualment en paper d’alumini
antigreix, embalats de caixes de cartró de 4 estoigs per caixa.
CONDICIONS D’ENMAGATZAMENT I VIDA ÚTIL
En envàs d’origen i tancat s’ha de mantenir a –12ºC.
Emmagatzemat adequadament aquest producte està garantit per 8 mesos des de la data de fabricació.
CODIFICAT
Lot: els dos primers números corresponen a la setmana de fabricació i els dos següents al torn que l’ha
fabricat.
Caducitat: els dos primers números corresponen al mes i els dos següents a l’any.
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