
TERMEK KOD
NEV

10506
ALMA AROMA

KATEGORIA Elelmiszeripari aroma
JAVASoLT
ADAcoLÁS

Edesipari termékekben: 0,5-2,0 g/kg
Üditoitalokban:0,3 gil
Max kész italokban: l gil, egyébben: 3 g/kg

FELHASZNALAS Udítőitalok, szörpölg édesipari termékek készítéséhez

TERMEKLEIRAS Színtelen, átlátszó folyadék

Ös§zETETEL 1,2_monopropilén-glicol E l 520 (80%), aroma áyagokl2Ó%)

MEGNEVEZES Alma aroma
133412008 EK rendelete szerint

yIZlKAl, KbMlAI
JELLEMZŐK

Sűrűség (20"C): 1,00-1,02 g/cm3
Alkohol o/o:0o/o

Törésmutaíó: 1,4 l 5- 1,435

NEHEZFEMEK Arzén
ólom
Higany
Kadmium

As
Pb
Hg
cd

<3,0 mg/kg
< 10,0 mg / kg
< l mg/kg
< l mg/kg

MIKROBIOLOGIAI
JELLEMZÓK

A termék összetétele miatt, nem sztit<ség@

STATUSZ Azösszetevók minósége és mennyisége megréte@
előírásainak,

GMO IGAZOLÁS Ezúton tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termet< nem@
összetevöt, amelyet ilyen organizmus állított elő,

ALLERGEN
tNFoRMÁcIÓ

'rX"-_r,
-jelen van
- nincs jelen

összetevó Jelenléte a termékben Lehetséges elöfordulás
ulurcn tanalmü gaöonából
Rakfélék és azokMl készült termékek
Tojas és abból származó anyagból
Hal es haltermékböl szírmazó
Földimogyoró tartalmú termékből
Tej és tejból készült termék§kból
Dió és abMl származó termékekből
Szójababból szarmazó termékböI
zellertanalmú termékböl
Szezimmag tartalmú termékböl
Mustármag tartalmú termékból
Kén-dioxid tóbb, mint l0mg/kg(l) §O2
Cs i llagftin és azokbó|. származó
termékek
Puhatestúekböl származó anyagból

HL,t,AR,IHAToSAG
rÁnolÁs

A gyártástól számított 12 hónapig szó
nedvességtöl és hőhatástól védve, felbontatlan kannában.

,I,APERTEK
Energiatartalom: l35KJ (32 kcal)
Fehérje: 0,3 g
Szénhidrát: 0 g
Zsír: 0 g



TERMEK SPECIFIKÁCI
18. l0.20l0,

TERMEK KOD
NÉV

l0702
MEGGY NAT, AROMA

KATEGoRIA Természetes meggy aroma egyéb természetes aromákkal

JAVASOLT
ADAGoLÁS

0,25-0,50 g/l italban

FELtlASZNÁLÁS Italok, szörpök, édesipari termékek készítéséhez,

TERMEKLEtRAS Színtelen kémes folyadék

OSSZETETEL Etanol, Víz, Természetes aroma komponensek, Naegg' aesáiláfum, Aroma
készítmények

MEGNEVEZES Meggy Nat. aroma
133412008 EK rendelete szerint

NEHEZFEMEK Arzén
ólom
Higany
Kadmium

As
Pb
Hg
Cd

<3
<l
<l
<l

,0 mg/kg
0,0 mg / kg
,0 mg/kg
,0 mg/kg

MlKROBIoI-oGIAI
JELLEMZÓK

A termék összetétele miatt, nem sztikséges mikrobiológiai ellenorár

STATUsZ Az összetevők minösége és mennyisége megfelel az ECJJjZ2óöEEGnves
előírásainak.

GMO IGAZOLAS Ezútontanúsítjuk,hogyafentnevezettterméknemtartal@
összetevőt, ame|yet ilyen organizmus állított elő.

ALLERGEN
INF,ORMÁCIÓ

,,x" - jelen van
,,-" - nincs jelen

osszetevő Jelenléte a termékben Lehetséges előfordulás
Glutén tarta|mú gabonából
Rakfélék és azokból készült termékek
Tojas és abból származó anyagból
Hal és haltermékből szá,rmazó
Ftildimogyoró taítalmú termékból
Tej és tejből készult termékekből
Dió és abból szirmaző termékekböl
Szój abóból szirmazó termékből
zellertartalmú termékből
Szezámmag tartalmú termékböl
Mustliímag hnalmú termékböl
Kén-dioxid tobb, mint lOmg/kg(l) SO2
Csillagíiirt és azokból származő
termékek
Puhatestüekböl származó anyagból

ELTARTHATOSAG
rÁnolÁs

Agyártástólszámított6hónapigszobahómérsetteten1@
nedvességtől és hóhatrástól védve, felbontatlan kannában.



TERMEK SPECIFIKÁCIO
09. |2.2014.

TERMEK KOD
NÉv

i0602
uÁlNa ARoMA

KATEGORIA Elelmiszeripari aroma

JAVAsoLT
ADAGoLÁS

0,05 g/l italban
0,5 g/l szörpökben

FELHASZNALAS Italok, szörpök, édesipari termékek készítéséhez.

TERMEKLEIRAS Színtelen, átlátszó folyadék

OSSZETETEL 1,2-monopropilén-glicol El 520 (67,59o/o), aroma anyagok (32,4|o/o)

MEGNEVEZES Málna aroma
133412008 EK rendelete szerint

FIZIKAI, KEMIAI
JELLEMZÓK

Súrűség (20'C): 1,01-1,05 g/cm3
Alkohol o/o:0 o/o

Törésmutató: 1,43 -|,45

NEHEZFEMEK Arzén
ólom
Higany
Kadmium

As
Pb
Hg
Cd

<3,0 mg/kg
< l0,0 mg / kg
< 1,0 mg/kg
<1.0 me/ks

MIKROBlOLoGIAl
JELLEMZÓK

A termék összetétele miatt, nem sziikséges mikrobiológiai ellenőrzés,

STATUSZ Az összetevők minósége és mennyisége megfelel azEK 1334/2008 érvényes
elóírásainak.

GMO IGAZOLAS Ezúton tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék nem tartalmaz GMO-I vagy ciya-n
összetevőt, amelyet ilyen organizmus állított elő.

ALLERGEN
INFORMÁCIÓ

,,x" - jelen van

,,J' - nincs jelen

osszetevő Jelenléte a termékben Lehetséges eiöfordulás
Glutén tartalmú gabonából
Rakfélék és azokból készült termékek
Tojas és abból sármazó anyagból
Hal és haltermékból sármaá
Földimogyoró tartalmú termékből
Tej és tejből készült tormékekból
Dió és abból származó termékekből
Szój ababbol sármazó termékböl
zellertanalmú termékból
Szeaimmag taítalmú termékból
Mustiirm€ tártalmú termékból
Kén-dioxid több, mint lOmg/kg(l) SO2
Csillagffirt és azokból sármazó
termékek
Puhatestüekból származó anyagból

ELTARTHATOSAG
TÁRoLÁS

A gyártástól számított l2 hónapig szobahómérsékleten (5-22 oC) közvetlen fénytól,
nedvességtól és höhatástól védve, felbontatlan kannában.

TAPERTEK Energiatartalom: l35KJ (32 kcal)
Fehérje: 0,3 g
Szénhidrát: 0 g
Zsir:0 s.



TERMEK SPECIFIKÁCIO
20. 12.2012.

TERMEK KOD
NÉv

l0804
EPERAROMA

KATEGORIA Élelmiszeripari aroma

JAVAsoLT
ADAGoLÁS

0,2-0,3 grll italban
0.5-2 slks.cukorkában. édessésben

FELHASZNALAS ltalok, szörpölq édesipaíi termékek készítéséhez
TERMEKLEIRAS Színtelen, átlátszó folyadék

ÖSSZETETEL 1,2-monopropilén-glicol El520 (s'lYo\, Aroma anyagok (23o/o), Aroma készítmények
(2Oo/"\-

FIZIKAI, KEMIA|
JELLEMZÖK

Stirűség: 0,94-0,98 glcm3 Törésmutató: 1,4 l 0-1,430
Alkohol %o:OYo

MEGNEVEZES Eper aroma
133412008 EK rendelete szerint

NEHEZFEMEK Arún
ólom
Higany
Kadmium

As
Pb
Hg
cd

<3,0 mg/kg
< 10,0 mg/ kg
< l mglkg
< 1 ms/ks

MIKROBIOLOGIAl
JELLEMZÖK

A termék összetétele miatt, nem sziikséges milaobiológiai ellenőrzés.

STATUSZ Az összetevök minösége és mennyisége megfelel azEK 1334/2008 érvényes
elóííasainak.

GMO IGAZOLAS Ezúton tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék nem tartalmaz GMO-I vagy olyan
összetevőt, amelyet ilyen organianrus állított elő.

ALLERGEN
INFORMÁCIÓ

,rX" -jelen van
- nincs jelen

osszetevő Jelenléte a termékben Lehetséges elöfordulás
Glutén tartalmú góonából
Rá,kfélék és azokból kész0lt termékek
Tojas es abMl sármazó anyagból
Hal és haltermékból származó
Földimogyoró tartalmú termékböl
Tej és tejböl készült termékekböl
Dió és abból sármaá termékekböl
Szójababból szá,rmazó termékböl
zellertartalmú tcrmékböl
Szezárnmag tartalmú termékból
Mustárm€ taítalmú termékböl
Kén-dioxid több, mint lOmg/kg(l) SO2
Csillagfürt és azokból származó
termékek
Puhatestűekböl sármazó anyagból

ELTARTHATOSAG
TÁRoLÁS

A gyártástól sámított 12 hónapig szobahőmérsékleten (5-22'C) közvetlen fenytöl,
nedvességtől és hőhatástól védve, felbontatlan kannában.

TAPERTEK Energiatartalom: l35KI (32 kcal)
Fehérje:0,3 g
Szénhidrát 0 g
Zsír: 0 g

GYARTOI ADATOK Gyártó neve: Carotex Aroma§l Sp z o.o.SKA
Származási hely : Lengyelország
Gyartrási szám (sarzs): lásd minóségi dokumentum



TERMEK SPECIFIKACIO
20. 12.2ol2.

TERMEK KOD
Npv

I1323
sopzevlRÁG ARoMA

KATEGozuA Elelmiszeripari aroma

JAVASoLT
ADAGoLÁs

0,05-0,1 g/l italban

FELHASZNALAS Italok, szörpök készítéséhez.

TERMEKLEIRAS Színtelen, átlátszó folyadék

OSSZETETEL 1,2-monopropilén-glicol El520 (93,|9%), aroma anyagok (6,79'7%i), aroma készítmények
(0.0l3%).

MEGNEVEZES Bodzavirág aroma
133412008 EK rendelete szerint

FIZIKAI, KEMIAI
JELLEMZÓK

Súrúség (20"C): 1,01-1,05 g/cm3

Alkohol o/o: O o/o

Törésmutató: 1,42-1,44

NEHEZFEMEK Arzén
ólom
Higany
Kadmium

As
Pb
Hg
Cd

<3,0 mg/kg
< l0,0 mg / kg
< 1,0 mg/kg
< 1.0 ms/ks

MIKROBIOLOGIAl
JELLEMZÓK

A termék összetétele miatt, nem szükséges mikrobiológiai ellenórzés.

STATUSZ Az összetevők minósége és mennyisége megfelel azEK 133412008 érvényes
elöírasainak,

GMO IGAZOLAS Ezúton tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék nem tartalmaz GMO+ vagy olyan
összetevőt, amelyet ilyen organizmus állított elő.

ALLERGEN
INFORMÁCIÓ

,,x" -jelen van
,,-" - nincs jelen

összetevó Jelenléte a termékben I Lehetséges előfordulás
Glutén tartalmú gabonából
Rakfélék és azokból készult termékek
Tojas és abból származó anyagból
Hal és haltermékből származó
Földimogyoró tartalmú termékböl
Tej és tejből készült terrnékekből
Dió és abból sármazó termékekból
Szój ababból származó termékból
zellertartalmú termékból
Szezámmag tartalmú termékből
Mustármag taítalmú termékből
Kén-dioxid több, mint lomgikg(l) So2
Csillagfilrt és azokból sármazó
termékek
Puhatestúekböl származó anyagból

ELTARTHATOSAG
rÁnolÁs

A gyártástól számított l2 hónapig szobahómérsékleten (5-22 oC) közvetlén ié">to],
nedvességtől és hőhatastól védve, fe|bontatlan kannában,

Energiatartalom: l lOKJ (26 kcal)
Fehérje: 0,2 g
Szénhidrát: 0 g
Zsír: 0 s


