Toote spetsifikatsioon
2,5% rasvasusega kohupiimakreemid
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1. Toote nimi ja number
Toote Toote nimi
number

Pakendi
suurus

61202 Vanilli kohupiimakreem

300g

61212
63805
75301
63806
75303

300g
380g
5kg
380g
5kg

Rosina kohupiimakreem
Vanilli kohupiimakreem
Vanilli kohupiimakreem
Kakao kohupiimakreem
Kakao kohupiimakreem

61211 Mustika kohupiimakreem

300g

Alma kohupiimakreem
61210 metsmaasika
Alma kohupiimakreem
75336 metsmaasika

300g
5kg

Alma jõhvika-kaneeli
61214 kohupiimakreem

300g

Pakend
valge kile”vorst”, mis on
suletud otstest metall
klipsidega, mis on pakendatud flow pakki.
valge kile”vorst”, mis on
suletud otstest metall
klipsidega, mis on pakendatud flow pakki.
plast tops+al.kaan+snäp
kilekott
plast tops+al.kaan+snäp
kilekott
valge kile”vorst”, mis on
suletud otstest metall
klipsidega, mis on pakendatud flow pakki.
valge kile”vorst”, mis on
suletud otstest metall
klipsidega, mis on pakendatud flow pakki.
kilekott
valge kile”vorst”, mis on
suletud otstest metall
klipsidega, mis on pakendatud flow pakki.

2. Koostis
Toote number

Toote nimi

63806
75303 Kakao kohupiimakreem

61212 Rosina kohupiimakreem
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Koostisosad
kohupiimapasta, kakaolisand (suhkur, vesi, kakao, modifitseeritud tärklis, happesuse regulaator (sidrunhape)), rõõsk koor.
Tootes on 1,4 % kakaod.
kohupiimapasta, rosinalisand (suhkur, rosinad,
vesi, paksendajad: pektiin ja ksantaankummi,
lõhna-ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape), rõõsk koor.
Tootes on 6 % rosinaid
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61202
63805 Vanilli kohupiimakreem
75301

61211 Mustika kohupiimakreem

61210
75336 Metsmaasika kohupiimakreem

Alma jõhvika-kaneeli
61214 kohupiimakreem
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kohupiimapasta, vanillilisand (suhkur, vesi, modifitseeritud tärklis, lõhna-ja maitseained, vanilliuba, paksendaja (jaanileivapuujahu), toiduvärv
(karoteenid), happesuse regulaator (sidrunhape)), rõõsk koor.
kohupiim 69,5%, rõõsk koor, suhkur, mustikad
2,7%, modifitseeritud tärklis, lõhna-ja maitseained, toiduvärv (antotsüaanid), happesuse regulaator (naatriumtsitraat).
kohupiim, rõõsk koor, suhkur, maasikad 6%, modifitseeritud tärklis, metsmaasikad 0,18%, lõhnaja maitseained, toiduvärv (peedipunane), happesuse regulaator (naatriumtsitraadid).
KOHUPIIMAPASTA 69,5%, RÕÕSK KOOR, suhkur
9,9%, jõhvikad 3,6%, modifitseeritud tärklis, kaneel, happesuse regulaator (naatriumtsitraat),
toiduvärv (peedipunane), lõhna- ja maitseained.

3. Lühike iseloomustus
Välimus
Maitse ja lõhn

Lisandist tulenev värvus, lubatud üksikud kalgendi tükid
kohupiimale iseloomulikult hapukas, lisandist tulenev maitse, magus

4.Kasutamine
Toode sobib kasutamiseks otse toiduks ja toidu valmistamiseks.
5. Mikrobioloogilised näitajad
näitaja
Salmonella spp25g tootes
Listeria monocytogenes 25g
Koagulaaspositiivsed stafülokokid 1g tootes
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6. 100g toote keskmine toite- ja energeetiline väärtus
Vanilli kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

417 kJ
100 kcal
2,5 g
1,5 g
11,7 g
11,4 g
7,5 g
0,1 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Kakao kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

427 kJ
102 kcal
2,5 g
1,6 g
11,8 g
11,5 g
8,0 g
0,1 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Mustika kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

470 kJ
113kcal
2,5 g
1,7g
14,7 g
14,2 g
7,2 g
0,10 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Metsmaasika kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

470 kJ
113 kcal
2,5 g
1,7 g
15,3 g
15,0 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
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valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust

7,2 g
0,1 g

Rosina kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

454 kJ
108 kcal
2,5 g
1,5 g
13,6 g
13,4 g
7,5 g
0,09 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Jõhvika-kaneeli kohupiimakreem
100 g toitumisalane teave
energiasisaldus

463 kJ
110 kcal
2,5 g
1,6 g
14 g
13 g
7,3 g
0,09 g

rasvad
millest küllastunud rasvhapped
süsivesikud
millest suhkrud
valgud
sool*
*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
7. Allergeenid.
Piim - kõikides kohupiimades
Allergeen

Koostisosana

Gluteeni sisaldavad teraviljad (s.o nisu, rukis, oder, kaer,
speltanisu, kamut või nende hübriidliinid) ja neist valmistatud tooted
Koorikloomad ja neist valmistatud tooted
Munad ja neist valmistatud tooted;
Kala ja sellest valmistatud tooted,
Maapähklid ja neist valmistatud tooted;
Sojaoad ja neist valmistatud tooted,
Piim ja sellest valmistatud tooted (sealhulgas laktoos),
Pähklid
Seller ja sellest valmistatud tooted
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Sinep ja sellest valmistatud tooted;
Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted
Vääveldioksiid ja sulfitid kontsentratsiooniga üle 10 mg/kg
või 10 mg/l arvutatuna
Lupiin ja sellest valmistatud tooted
Molluskid ja neist valmistatud tooted.
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8. Toote säilitamine ja märgistus pakendil
Kinnine tops säilib temperatuuril (+2°...+6°C): ”kõlblik kuni” näidatud pakendil.
9. GMO
Toode ei sisalda ja toote valmistamisel kasutatud toorainetes pole kasutatud geneetiliselt muundatud organisme vastavalt määrusele EÜ nr 1829/2003 ja määrusele EÜ nr 1830/2003.
10. SAASTEAINED
Toode ja tootes kasutatud koostisosad on kooskõlas järgnevate õigusaktidega:
Mükotoksiinid - määrus EÜ nr 1881/2006,
Raskemetallid - määrus EÜ nr 1881/2006,
Pestitsiidid
- määrus EÜ nr 396/2005.
KIIRITUSALANE TEAVE
Toodet ei ole töödeldud ioniseeriva kiirgusega ja ei sisalda kiiritatud koostisosi. Ei vaja spetsiaalset
märgistust vastavalt direktiivile 2000/13 EÜ.
11. Toote säilitamine ja transport
Toodet säilitada ja transportida temperatuuril +2…+6°C.
12. Tootja
Valio Eesti AS Laeva Meierei, Tartu vald 60608, Tartumaa, Eesti
KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM
Ettevõttel on sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem, ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem süsteem. Ettevõttes valmistatud tooted on kooskõlas toiduhügieeni põhimõtetega, mis on sätestatud määruses EÜ nr 853/2004.
ENESEKONTROLLISÜSTEEM, HACCP
Ettevõtte poolt toodetud tooted on valmistatud kooskõlas toiduhügieeni põhimõtetega, mis on sätestatud määruses EÜ nr 853/2004. HACCP süsteem on rakendatud vastavalt määruses EÜ nr 852/2004
toodule.
13. Tooted vastavad tehnilisele kirjeldusele LTD 401-07.
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