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TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ / PRODUCT SPECIFICATION
Termék megnevezése:
Product designation

Osztrák nitrites pácsó 0,45% 25 kg The resource of 
this report item is 

not reachable.Cikkszám:
Article No

91465

Ez a dokumentum automatikusan lett kiállítva és aláírás nélkül is érvényes. 
This document was generated automatically and is valid without a signature.

Termékleírás: nitrites pácsó
Article description curing salt

Felhasználási javaslat:
Intended use

Hús tartósítására. Nem alkalmas közvetlen fogyasztásra.
to cure sausage and meat products Curing salt is UNFIT for 
consumption

Összetevők:
Recipe

vákuum só / Vacuum salt (min. 99,6 % NaCl) 99,4 %
Csomósodást gátló anyag / anticaking agent
Nátrium-ferrocianid / sodium ferrocyanide (E535) 4.0 - 12.0 mg/kg

Nátrium-nitrit / sodium nitrite (NaNO2) 0.4 - 0.5 %
Silica / Szilícium-dioxid (SiO2) 0,3 %

Humidity / Nedvesség < 0.125 %

Szemcseméret (jellemző érték):
Granulometry (typical value)

>0,63mm
0,2-0,63mm
<0,2mm

20%
75%
5%

Töltő tömeg:
Filling weight

25 kg

Csomagolás módja:
packaging

PE-fólia
PE-foil

Minőségét megőrzi:
Best before

1 év
1 year
A termék azonnali felhasználása javasolt.
An immediate use of the product is recommended.

Azonosítás:
Identification

Példa / example
09.08.2022

Jelmagyarázat / 
key Leírás Description

09= nap day
08= hónap month

2022= aktuális év + 
minőségmegőrzési idő actual year + best-before date

Tárolási feltételek:
Storage conditions

Száraz, hűvös helyen tároldandó.
store in a dry and dark place
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Feljegyzés
Note

Ez a termék az Élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008-as EK rendelet 
szabályozása alá  tartozik és az élelmiszerekben történő felhasználása  szigorúan 
szabályozott. 

A fent említett szabályozás meghatározza a készételekben maximálisan  felhasználható 
nátrium-nitrit E250 mennyiséget. Nem hőkezelt, feldolgozott húshoz, felhasználható 
maximális mennyiség 150 mg / kg nitrit (kivéve a sterilezett húsipari termékek: maximális 
mennyiség 100 mg / kg nitrit). Hagyományos vagy egyéb pácolt termékekben 
felhasználható maximális mennyiségeket a fent  említett vonatkozó rendelet szabályozza."

This product is subject of regulation EC No 1333/2008 and has a restricted use in food.

The above mentioned regulation indicate the maximum quantity limit of sodium nitrite 
E250 in the finished food.
Non-heat treated processed meat has a specified maximum level of eg. 150 mg/kg nitrite 
(excluding sterilized meat products with a maximum level of 100 mg/kg nitrite)
Maximum quantities also apply for traditional or other pickled products, these limits are 
specified in the abovementioned regulation.

Forgalmazó / Cím:
Distributor / address

Salinen Budapest Kft.
Csányi László u. 34, HU-1043 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 329 22 38, Fax: +36 1 329 22 39
E-mail: salinen@salinen.hu, Internet: www.salinen.hu

Tanúsítványok:
Certification 

Saline Ebensee ISO 9001, ISO 14001 és IFS minősítéssel rendelkezik.
Saline Ebensee is certified ISO 9001, ISO 14001 and IFS.

Allergének az 1169/2011 / EU rendelet szerint:
Allergens
Allergén Allergen Termék összetétele alapján / 

ingredient of recipe
Glutént tartalmazó gabona és a 
belőlük készült termékek

Cereals contains gluten and
products thereof

Nem / no

Rákfélék és a belőlük készült termékek Crustaceans and products thereof Nem / no
Tojás és a belőle készült termékek Eggs and products thereof Nem / no
Halak és a belőlük készült termékek Fish and products thereof Nem / no
Földimogyoró és a belőlük készült 
termékek

Peanuts and products thereof Nem / no

Szójabab és a belőle készült termékek Soybeans and products thereof Nem / no
Tej és a belőle készült termékek 
(beleértve a laktózt is)

Milk and products thereof
(including lactose)

Nem / no

Diófélék és a belőlük készült termékek Nuts and products thereof Nem / no
Zeller és a belőle készült termékek Celery and products thereof Nem / no
Mustár és a belőle készült termékek Mustard and products thereof Nem / no
Szezámmag és a belőle készült 
termékek

Sesame seeds and products
thereof

Nem / no
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Allergének az 1169/2011 / EU rendelet szerint:
Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett 
szulfitok 10 mg / kg, illetve 10 mg / liter 
koncentrációt meghaladó 
mennyiségben

Sulphur dioxide and sulphites in a
concentration > 10mg/kg or
10mg/L expressed as SO2

Nem / no

Puhatestűek és a belőlük készült 
termékek

Molluscs and products thereof Nem / no

Csillagfürt és a belőlük készült 
termékek

Lupin and products thereof Nem / no

GMO információk:
GMO advice

A termék nem géntechnológiával készül és nem tartalmaz 
géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat, valamint az 
1829/2003 EK és 1830/2003 EK rendeletek alapján egyéb jelölendő 
összetevőket.

This product contains no genetically modified ingredients according
(EG) 1829/2003 and (EG) 1830/2003.

Raklap méret
Palett dimension

1200 x 800 x 1060 mm (h x s x m)

Utolsó átdolgozás:
Last amendment

23.07.2018

Nyomtatás dátuma:
Printed

09.08.2021 11:33
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