AROCO, spol. s r.o.

SPECIFIKACE VÝROBKU
ČÍSLO VÝROBKU
NÁZEV VÝROBKU

2035
celerová silice ze semene
aroma do potravin - tekuté, silice ze semen Miříku vonného (Apium graveolens L.)
Doporučené označení na etiketě finální potraviny: přírodní celerové aroma.

* CHUŤ A VŮNĚ

intenzívní celerová
* BARVA

světle žlutá až žlutá
* VZHLED

čirá kapalina bez sedlin a mechanických nečistot
* SLOŽENÍ

rozpouštědlo - žádné
aromatické složky - aromatický přípravek (FEMA No.2271; CAS 8015-90-5)
konzervační látky - nejsou přítomny
antioxidanty - nejsou přítomny
barviva - nejsou přítomna
Celerová silice je alergenní složkou potravin.
* TĚŽKÉ KOVY

As méně než 3 mg/kg

Pb méně než 10 mg/kg

Cd méně než 1 mg/kg

Hg méně než 1 mg/kg

* ANALYTICKÉ PARAMETRY

Hustota (při 20°C)
Index lomu (při 20°C)

0,8660
1,4780

-

0,9160 g/cm3
1,4980

* MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY

Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4)
* GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO)

Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na
produktech z něj vyrobených není třeba toto značit.
* ALERGENY

Celerová silice; ostatní alergeny, vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005
Sb., č.497/2005 Sb., č.101/2007 Sb. a č.127/2008 Sb., nejsou přítony.
* MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

za podmínek doporučeného skladování -36 měsíců od data výroby
* BALENÍ

zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo
jiné vhodné obaly dle dohody s odběratelem
* SKLADOVÁNÍ

doporučené - v dobře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při teplotě 5 až 20°C a relativní vlhkosti vzduchu
max.75%
* DOPORUČENÉ APLIKACE

do potravinářských aromat a pro přímou aromatizaci potravin, tj. např.nápojů, pečiva, polévek, omáček, masných výrobků
* DÁVKOVÁNÍ

řídí se platnými hygienickými předpisy a příslušnými technickými normami;
maximálně - 1,0 g / 100 kg(l) nápoje
0,7 g/100 kg pečiva
0,5 g/100 kg(l) polévek, omáček
4,0 g/100 kg masných výrobků
* DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vhodnost použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu.
U potravin obsahujících toto aroma musí být označeny alergeny!
* DATUM POSLEDNÍ REVIZE

5.12.2011
Neurčeno pro maloobchodní prodej.
Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/ES a předpisů
provádějících Zákon č. 110/1997 Sb. v platném znění.
Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

