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Termékre vonatkozó előírás:         gyártmánylap

Termékleírás: a fűszer a bazsalikom ( Ocimum basilicum L. ) virágzó 
állapotban vágott, szárított, majd  morzsolt levele és 
virágzata szolgáltatja

Nettó tömeg: 5g, 100 g 

Minőségmegőrzési időtartam: 2 évig

Tárolási feltételek: Száraz, hűvös helyen tárolandó!

Szállítás: Zárt rakterű ÁNTSZ engedéllyel rendelkező gépjárművel, 
raklapon, kettős csomagolásban, rakatrögzítés mellett

Összetevők csökkenő mennyiségi 
sorrendben történő felsorolása: egynemű 

Felhasznált adalékanyagok: -

Élelmiszerbiztonsági rendszer: HACCP rendszer működtetetése

Rövid technológiai leírás:                                -     alapanyag, csomagolóanyag szakszerű tárolása a       
gyártás megkezdéséig

- alapanyag lecsomagolása automata töltő és 
csomagológépen

- tasakok gyűjtőcsomagolása
- rakat képzés

Érzékszervi jellemzők:

 Szín: termékre jellemző fakó zöld, sárgászöld, zöldesbarna
 Íz: édeskés, enyhén ánizsos, jellemzően fűszeres, aromás 
 Illat: termékre jellemző, fűszeres, édeskés, ánizsos illat
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Fizikai jellemzők:

 Szerves idegenanyag
tartalom legfeljebb 0,5 %

 Szervetlen idegenanyag
tartalom legfeljebb 0,5 %

 Szártöredék, termés
legfeljebb 2,5 % 

 Saját növényi szennyeződés
Legfeljebb 5,0 %

Kémiai jellemzők:

 Illóolaj-tartalom legalább: 0,3 ml/100g
 Víztartalom legfeljebb: 12,0 %
 Összes hamutartalom: 

legfeljebb 16,0 %
 Homok tartalom legfeljebb 2,0 %

Mikrobiológiai jellemzők:
salmonella  0/25g
E. coli 103

Vegyi szennyezettség: a hatályos jogszabályok szerint

Egyedi fogyasztói 
csomagolás módja:

 Anyaga:        engedéllyel rendelkező, külső oldalán nyomtatással 
ellátott  ,  BOPP/Metpet/PE  csomagolóanyag  pótcímkével
ellátva  (100g)  vagy  külső  oldalán  nyomtatással  ellátott
BOPP/papír/PE csomagolóanyag  (5g)

 Zárása: három  oldalon gépi hegesztéssel. (100g) négy oldalon
gépi hegesztéssel (5g)
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Gyűjtőcsomagolás

 Anyaga: többrétegű hullámkarton
 Kötelező jelölések: ragasztott címkén

 Darabszám: 100 g * 20 db
 Darabszám   5 g * 20 db

Felhasználási javaslat: olaszos ételek, mártások, kiváló ízesítője
  
Fogyasztói kör meghatározása: teljes egészséges fogyasztói kör
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