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Řada
Řada Bactoferm ® obsahuje potravinářské kultury vhodné pro tradiční a rychle fermentované masné výrobky a potraviny
určené k přímé spotřebě. Tato řada také zahrnuje kultury pro vylepšení chuti a barvy výrobku a plísňové kultury pro
povrchové aplikace.

Popis
Bactoferm® T-SPX je kultura pro výrobu tradičních fermentovaných salámů. Tato kultura poskytuje mírný stupeň okyselení a
příjemnou vyváženou chuť a vybarvení výrobku.

Složení kultury:
Pediococcus pentosaceus
Staphylococcus xylosus

Aplikace

Použití:
Kultura se doporučuje při výrobě tradičních klobás středomořského typu.

Dávkování  
25 g na 100 kg

Návod k použití
Pro zajištění homogenní distribuce produktu přidejte obsah sáčku spolu s ostatními suchými ingrediencemi na začátku
výrobního procesu během mletí, sekání nebo mísení suroviny. V případě potřeby dalších informací nebo jiného použití
prosím kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Chr. Hansen.

Fyzikální vlastnosti

Balení

Skladování a manipulace:
Teplota:   < -17 °C  /  < 1 °F
Podmínky:  v suchu

Přepravní podmínky
Přeprava při teplotě okolního prostředí.

Složení  
Sacharóza, Kultura

Expirace:
Pro lyofilizované kultury nejméně  18  měsíců  pokud jsou dodrženy skladovací podmínky.
V případě skladování při teplotě + 5 °C je trvanlivost omezena na max. 6 týdnů.

Barva:  našedlá až hnědavá Forma: prášek, mletý
Rozpustnost:

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou podle veškerých našich znalostí a přesvědčení přesné a pravdivé a uvedené produkty neporušují žádná práva
třetích stran na duševní vlastnictví. Na produkty se mohou vztahovat platné či přihlášené patenty, zapsané nebo nezapsané ochranné známky nebo obdobná
práva duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena.

Suspenze rozpustná ve vodě

 www.chr-hansen.com   

Č. výrobku:  
501095
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Velikost:  
50x25  g

Typ:  
Sáček/ky v krabici
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Technické informace

Fyziologické údaje

V případě nižších teplot, něž jsou teploty růstového optima, kmen i nadále přežívá, ale v aplikaci se nebude množit.

Analytické metody
Reference a analytické metody jsou k dispozici na vyžádání.

Bezpečnost potravin a legislativa
Potravinářské kultury společnosti Chr. Hansen vyhovují obecným požadavkům na bezpečnost potravin podle nařízení (ES) č.
178/2002 a jejich bezpečnost byla ověřena na základě dostupných vědeckých poznatků. V případě specifických způsobů
použití prosím ověřte s místní platnou legislativou.
Bezpečnost finálního výrobku je zcela na zodpovědnosti výrobce a měla by být pravidelně kontrolována. Společnost Chr.
Hansen nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost finálního výrobku.
Společnost Chr. Hansen doporučuje výrobcům, aby si ke konkrétnímu použítí vždy vypracovali bezpečností studii a stejně tak
vždy v případě zavádění nových ingrediencí nebo technologií nebo kdykoliv dojde k výrazným změnám v postupu/složení.
V případě dotazů týkajících se bezpečnosti potravin prosím kontaktujte svého zástupce společnosti Chr. Hansen.

Značení
"Navrhované značení je „potravinářská kultura“ nebo „kultura“, nicméně vzhledem k rozdílné legislativě prosím ověřte s
místní legislativou.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou podle veškerých našich znalostí a přesvědčení přesné a pravdivé a uvedené produkty neporušují žádná práva
třetích stran na duševní vlastnictví. Na produkty se mohou vztahovat platné či přihlášené patenty, zapsané nebo nezapsané ochranné známky nebo obdobná
práva duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena.

 www.chr-hansen.com   

Ochranné známky
Názvy produktů, názvy pojmů, loga, značky a ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, nezáleží na tom, zda
jsou uvedeny velkým písmem, tučně nebo s ® nebo symbolem TM jsou majetkem Chr. Hansen A / S nebo její pobočky nebo
jsou používány na základě licence. Ochranné známky objevující se v tomto dokumentu nemusí být registrovány ve vaší zemi,
i když jsou označeny ®.
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Výživové informace



Bactoferm® T-SPX
Informace o výrobku
Verze:  7  PI  GLOB  CS  17-11-2020

Košer:  Košer Parve s výjimkou svátku Pesach
Halal:  Certifikováno

Technická podpora
Aplikace a vývoj výrobku proběhl v laboratořích spol. Chr. Hansen, v případě dotazů nás kontaktujte.

________________________________________________________________________________________________

GMO informace
V souladu s níže uvedenou legislativou Evropské unie můžeme uvést, že:

Bactoferm® T-SPX není GM (geneticky modifikovanou) potravinou*.
Neobsahuje GMO, ani z nich nesestává a není z nich vyrobena, v souladu s Nařízením 1829/2003* o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech.
Z toho důvodu není požadováno GMO značení ani pro  Bactoferm® T-SPX , ani pro potraviny, které z něj byly
vyrobeny**.Produkt navíc neobsahuje žádné suroviny s označením GMO.

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a
sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené informace neznamenají, že tento produkt může být použit (nebo že je k tomu externě certifikován) v potravinách
nebo krmivech označených jako „bio“ nebo „bez GMO“. Požadavky na tato označení se v jednotlivých zemích liší, proto nás prosím v případě potřeby
kontaktujte pro více informací.

________________________________________________________________________________________________

*  Seznam a definice běžně se vyskytujících alergenů naleznete v Příloze II nařízení EU 1169/2011, právo Evropské unie naleznete na stránkách:
http://eur-lex.europa.eu/

Informace o alergenech
Seznam běžných alergenů dle US označování alergenů v potravinách a
dle Zákona o ochraně spotřebitele 2004 (FALCPA) a nařízení EU o označování
1169/2011/ES ve znění pozdějších dodatků

Přítomný jako
přídatná látka v 

produktu
Obiloviny obsahující lepek* a výrobky z nich Ne
Korýši a výrobky z nich Ne
Vejce a výrobky z nich Ne
Ryby* a výrobky z nich Ne
Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich Ne
Sójové boby (sója)* a výrobky z nich Ne
Mléko* a výrobky z něj (včetně laktózy) Ne
Skořápkové plody* a výrobky z nich Ne
Seznam alergenů jen podle nařízení EU o označování 1169/2011/ES
Celer a výrobky z něj Ne
Hořčice a výrobky z ní Ne
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich Ne
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou podle veškerých našich znalostí a přesvědčení přesné a pravdivé a uvedené produkty neporušují žádná práva
třetích stran na duševní vlastnictví. Na produkty se mohou vztahovat platné či přihlášené patenty, zapsané nebo nezapsané ochranné známky nebo obdobná
práva duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena.

Ne
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Měkkýši a výrobky z nich Ne
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Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako
celkový SO2 Ne


