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SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTU 

 

 

   Produkt: Zagęszczony sok z truskawek 

 

        Data:  

 
 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

 

Nazwa produktu:                       zagęszczony sok z truskawek  

Charakterystyka produktu:     otrzymywany jest ze zdrowych, dojrzałych i nie sfermentowanych świeżych    

lub mrożonych owoców truskawki. W celu uzyskania właściwych       

parametrów gotowego wyrobu /klarowność, stabilność/ do produkcji jako 

substancje pomocnicze używa się enzymów, środków klarujących, dodatków   

filtracyjnych dopuszczonych do produkcji środków spożywczych. 

Nie zawiera w swoim składzie domieszek żadnych innych owoców, a także 

innych dodatków, barwników, cukrów i środków konserwujących. 

Zastosowanie:                             produkt wyjściowy do produkcji soków owocowych i napojów, win oraz jako  

                                                     dodatek do innych środków spożywczych. 

Kolor:                                          klarowny czerwony sok, typowy dla truskawek 

Smak:                                          typowy dla świeżych, dojrzałych owoców truskawki nieznacznie zmieniony   

                                                     procesem technologicznym 

Zapach:                                       typowy dla czystych (bez dodatków) owoców truskawki bez obcych  

                                                     zapachów. 

 

CECHY FIZYKO-CHEMICZNE  
 

Ekstrakt refraktometryczny            64,9    -     65.5  ‘Brix                    przy 20°C 

Kwasowość ogólna                        min. 4,8   %                                   kwasowość ogólna  przy  pH 8.1 w przeliczeniu 

                                                                                                                                       na kwas jabłkowy                                        

Kolor przy (index)                         min. 0,9                                          stosunek absorbancji światła o długości   fali   

λ=520nm i 420nm w soku  odtworzonym z 0,5g   

koncentratu w 99,5g buforu o pH 3     

Klarowność                                     max. 5   NTU                                mierzona w odtworzonym do 7,0° Bx soku 

Pektyny                                           nieobecne 

Skrobia                                            nieobecna 

 

Zawartość metali                            kadm       max. 0,02 mg        w mg/1 soku odtworzonego 

szkodliwych dla zdrowia                ołów       max. 0,05 mg 

                                                        arsen       max.   0,1 mg 
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                                                        rtęć         max.  0,01 mg 

 
CECHY  MIKROBIOLOGICZNE 
 

                                                                                      Pakowanie nieaseptyczne       Pakowanie aseptyczne 
Bakterie z grupy Coli    nieobecne   

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych max. 1000 cfu/g             < 50 cfu/g  

Ogólna liczba drożdży                max.   300 cfu/g  < 1  cfu/g 

Ogólna liczba pleśni                max.   100 cfu/g  < 1  cfu/g 

 

 

 
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRWAŁOŚĆ 

 

Pakowanie Napełnianie  Przechowywanie   Trwałość 

Cysterny     głęboko mrożone (-18°C)  24 miesiące 

Beczki aseptyczne  głęboko mrożone (-18°C)  24 miesiące 

Beczki nie aseptyczne  głęboko mrożone (-18°C)  24 miesiące 

 
WYTYCZNE 

 

Pod względem autentyczności produktów, pestycydów, zanieczyszczeń i promieniowania produkt jest zgodny 

z obowiązującym prawem europejskim. 

 

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania 

z obowiązującym prawem europejskim. 

 

Zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi GMO i etykietowanie alergenów nie jest konieczne. 

 

Aktualna lista odpowiednich europejskich dyrektyw  i rozporządzeń w zakresie wyżej wymienionych 

pozycji jest dostępny. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

 

Składowanie zamkniętych opakowań w zalecanych warunkach przechowywania gwarantuje, że 

mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne parametry będą zgodne ze specyfikacją  do końca okresu 

przechowywania. Przechowywanie w zalecanych temperaturach  nie powoduje zmian mikrobiologicznych i 

organoleptycznych (na przykład smak, kolor) w produkcie. 


