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 Η παρούζα ζελίδα εκησπώθηκε από ηο Τμήμα Γιατείριζης Ποιόηηηας. 
 Ασηό ηο έγγραθο είναι έγκσρο τωρίς σπογραθή.  

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

ΑΝΘΟΣΤΡΟ 
                                     
Καηεγνξία: Tσρογάιαθηος 

Πεξηγξαθή: Τσρί από ησρόγαια θαη θρέκα γάιαθηος                                                          

πζηαηηθά: Σπξόγαια, Κρέκα γάιαθηνο, Αιάηη                                                                             

 

Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Μηθξνβηνινγηθέο παξάκεηξνη:  

Listeria Monocytogenes:  Αποσζία ζε 25g 

Salmonella Spp:  Αποσζία ζε 25g 

Staphylococcus aureus 

(cfu/g): 

n=5, c=2, m≤1x10, M≤1x102  

Κοιοβαθηερηοεηδή(cfu/g): n=5, c=2, m≤1x100, M≤1x103 

Echerichia Coli (cfu/g):  n=5, c=2, m≤1x100, M≤1x103 

 

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Φρώκα Λεσθό  

Σσλεθηηθόηεηα - Δοκή Μαιαθή 

Γεύζε-Οζκή Ειαθρηά θαη θρεκώδες 

 

πζθεπαζία: 2Kg αεροζηεγής ζσζθεσαζία, 400g αεροζηεγής ζσζθεσαζία 

 

 

Δηάξθεηα δσήο: 2Kg: 50 εκέρες από ηελ εκεροκελία παραγωγής όηαλ αποζεθεύεηαη ζηελ 

αρτηθή θιεηζηή ζσζθεσαζία θαη 3 κέρες από ηο άλοηγκα ηες ζσζθεσαζίας.  

400g: 3 κήλες από ηελ εκεροκελία παραγωγής όηαλ αποζεθεύεηαη ζηελ αρτηθή θιεηζηή 

ζσζθεσαζία 

 

πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο: 2
ο
 – 4

ο
 C 

 

Σξόπνο Υξεζηκνπνίεζεο: Ως ζσλοδεσηηθό γεύκαηος θαη κέρος καγεηρηθής ζσληαγής 

Ελέργεηα 
1037 

244 

Kj/100g 

Kcal/100g 

Οιηθά ιηπαρά Min 22 g/100g 

Κορεζκέλα 15 g/100g 

Υδαηάλζραθες 0 g/100g 

Σάθταρα 0 g/100g 

Πρωηεΐλες 10 g/100g 

Αιάηη 0.95 g / 100g 

Υγραζία  Max 70 g/100g 
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Αιιεξγηνγόλα: 
Βαζιζμένο ζηα ζσζηαηικά ποσ τρηζιμοποιήθηκαν καηά ηην παραγωγική διαδικαζία, ηα οποία 

αναγράθονηαι ζηην καηηγορία ηων ζσζηαηικών και ζύμθωνα με ηην ιζτύοσζα νομοθεζία ζε Δσρώπη 

και Δλλάδα 

 

ΝΑΙ ΟΥΙ  

 Υ Δεκεηξηαθά πνπ πεξηέρνπλ γινπηέλε 

 Υ Καξθηλνεηδή θαη πξντόληα κε βάζε ηα θαξθηλνεηδή 

 Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Απγά θαη πξντόληα κε βάζε ηα απγά 

Φάξηα θαη πξντόληα κε βάζε ηα ςάξηα 

Αξαρίδεο (αξάπηθα θπζηίθηα) θαη πξντόληα κε βάζε ηηο αξαρίδεο 

όγηα θαη πξντόληα κε βάζε ηε ζόγηα 

Υ  

Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Γάια θαη πξντόληα κε βάζε ην γάια (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαθηόδεο) 

Καξπνί κε θέιπθνο (ακύγδαια, θνπληνύθηα, θαξύδηα θιπ) 

έιηλν θαη πξντόληα κε βάζε ηα ςάξηα 

ηλάπη (κνπζηάξδα) θαη πξντόληα κε βάζε ην ζηλάπη 

πόξνη ζεζακηνύ θαη πξντόληα κε βάζε ηνπο ζπόξνπο ζεζακηνύ 

Δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νη ζεηώδεηο ελώζεηο (Ε220-Ε227)  

(ζε ζπγθεληξώζεηο άλσ ησλ 10mg/kg ή 10mg/liter εθθξαζκέλα σο SO2) 

 Υ Λνύπηλν θαη πξντόληα κε βάζε ην ινύπηλν 

 Υ Μαιάθηα θαη πξντόληα κε βάζε ηα καιάθηα 

 

 

Σξόπνο Κσδηθνπνίεζεο: Το Lot Nr ησπώλεηαη ζηελ ιεσθή δσγηζηηθή εηηθέηα 

                                            LYYDDD/AA  

L               Lot number  

YY            Τα ηειεσηαία δύο λούκερα ηοσ έηοσς παραγωγής 

DDD         Ηκεροιογηαθή αρίζκεζε ηες εκέρας παραγωγής 

ΑΑ            Κωδηθός προϊόληος όπως δίλεηαη από ηελ εηαηρεία   

 

ύζηεκα Τγηεηλήο / HACCP  

Η παραγωγή ηοσ προϊόληος ζσκκορθώλεηαη κε ηης ζτεηηθές λοκηθές απαηηήζεης σγηεηλής 

ηες ΕΕ θαη ηες Ειιάδος. Εθαρκόδεηαη ζύζηεκα HACCP ζηελ εηαηρεία.  

 

 

πζθεπαζία 

Τα σιηθά ηες τρεζηκοποηούκελες ζσζθεσαζίας ζσκκορθώλοληαη κε ηης ζτεηηθές 

απαηηήζεης ηες λοκοζεζίας ζε ΕΕ θαη Ειιάδα ζτεηηθά κε ηα σιηθά ζσζθεσαζίας ποσ 

έρτοληαη ζε επαθή κε ηα ηρόθηκα. Δειώζεης ζσκκόρθωζες ηοσ παραγωγού ηες 

ζσζθεσαζίας είλαη δηαζέζηκες.  

 

 

Πηζηνπνίεζε 

EN ISO 22000:2005 


