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Ιούνιος 2016  
 

Η.Ο. 14.3 / Έθδνζε 3ε 
                                                               Φσλός για Κρέπες 2 kg 
 
Κφδικός: 1171 / Καηηγορία: Retail 

 
Σσζηαηικά: λεξφ, αιεχξη ΣΙΤΟΥ, ΓΑΛΑ ζθφλε, δάραξε, ΑΥΓΟ ζθφλε, αιάηη, βαλίιηα. 
 
Μπορεί να περιέτει ίτνη από θειώδη. 
 
 

Οδηγίες παραζκεσής / τρήζης:  
Ξεπαγψλεηε ζηε ζπληήξεζε ζηνπο 0-4 νC γηα 4-5 ψξεο έσο φηνπ επαλέιζεη ην κείγκα ζε ξεπζηή κνξθή, αλαθαηεχεηε 
θαιά θαη ρξεζηκνπνηείηε. Γηα ρξήζε ζε ηεγάλη αξαηψλεηαη κε 400 g λεξφ. Γηα ηηο δηθέο καο ζπληαγέο θαη πξνηάζεηο, 
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.ergastiriocastello.gr  

 

Οδηγίες ζσνηήρηζης: Τν πξντφλ δηαηεξείηαη ζηελ θαηάςπμε ζηνπο -18ν C κέρξη ηελ εκεξνκελία αλάισζεο. Μεηά ην 
μεπάγσκα, δηαηεξείηαη ζηε ζπληήξεζε ζηνπο 0-4ν C γηα 48 ψξεο. Μεηά ηελ απφςπμε δελ επαλαθαηαςχρεηαη. 

 

Διάρκεια Ζφής: Εθφζνλ ηεξεζνχλ απζηεξά νη πξνδηαγξαθφκελεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, ην πξντφλ δηαηεξείηαη γηα 180 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ελψ ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ην ρξφλνο παξάδνζεο είλαη 160 εκέξεο.   

 

Οργανοληπηικές προδιαγραθές –Φαρακηηριζηικά                               
Άξσκα, ρξψκα, γεχζε ραξαθηεξηζηηθά βάθιαο.                                        Διαθρεπηικές πληροθορίες 
 
Μικροβιολογικά Φαρακηηριζηικά                                                        

 
Ο.Μ.Φ  <105 

Κολοβακηηριοειδή < 103 

Ενηερικά κολοβακηηριοειδή  Αποσζία  

Salmonella spp Αποσζία /25 gr 

Staph. Aureus Αποσζία  

Listeria αποσζία /25 gr 

 
 

Τετνικά Φαρακηηριζηικά                                                        

 
 
Τν εξγαζηήξην καο εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πηζηνπνηεκέλν θαηά ηα πξφηππν ISO 22000 θαη 
FSSC 22000. Επεηδή ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ καο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηά καο, θξνληίδνπκε πάληνηε ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε λα είλαη επηιεγκέλα θαη πξνζεθηηθά δηαιεγκέλα ελψ κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 
εμαζθαιίδνπκε ηε θξεζθάδα θαη ηε ζπηηηθή ηνπο γεχζε αθφκε θαη κεηά ηελ απφςπμε. Όια καο ηα πξντφληα παξάγνληαη θαη 
ζπζθεπάδνληαη ζηελ Ειιάδα, ελψ ζρεδηάδνληαη θαη δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θαη είλαη 
ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή θαη Ειιεληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηα ηξφθηκα. Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πιεξνχλ φιεο 
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ.

 Ανά 100 g 
προχόνηος 

GDA*  ανά 
μερίδα  

Ενέργεια 
 

  

Πρφηεΐνες    

Λιπαρά  
Κνξεζκέλα  

 
 

Υδαηάνθρακες 
Σάθραξα 

 
 

Φσηικές Ίνες   

Νάηριο   

*Guideline Daily Amount: Ελδεηθηηθή Ηκεξήζηα 

Πξφζιεςε, κε βάζε δίαηηα 2000 ζεξκίδσλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηηο κέζεο αλάγθεο ελφο ελήιηθα. 

2 kg           Είδος 
Καθαρό 
Βάξνο 

Μεικηό 
Βάξνο 

(+/- 5%) 
Μήκος Πλάηος Διάμεηρος Ύυος Barcode 

Σσζκ/ζία 
Κάδνο Πιάζηηθφο & 

Kαπάθη αζθαιείαο 
2000 g 2165 g    20 cm 15 cm 5200118560198 

Παλέηα Επξσπαιέηα 160 kg  177 kg  120 cm 80 cm  79 cm  

 

2 kg 
Σπζθεπαζίεο / Παιέηα:       80 
Σηξψζεηο / Παιέηα:    4 

 

 

 

Μονάδα Τιμολόγηζης:                
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ελάτιζηη Μονάδα Παραγγελίας:               
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

mailto:info@ergastiriocastello.gr
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