VÖRULÝSING
Vöruheiti:

G-mjólk 1 ltr

Vörunúmer:

0201

Strikamerki:

569 0527 20100 1

Nettóþyngd vöru:

1.000 ml

Brúttóþyngd vöru:

1,062 g

Framleiðandi:

MS Selfossi

Vörulýsing:

G - mjólk er fitusprengd og leifturhituð nýmjólk. Framleidd úr íslenskri kúamjólk.

Innihald:

Nýmjólk

Næringargildi í 100 g:

Orka

280 kJ/67 kcal

Fita

3,9 g

- Þar af mettuð

2,3 g

Kolvetni

4,5 g

-Þar af sykurtegundir

IS
A017
EFTA

4,5 g

Prótein

3,4 g

Salt

0,1 g
Hlutfall af næringarviðmiðunargildum

B2-vítamín

0,16 mg

11%

B12-vítamín

0,37 µg

15%

Kalk

114 mg

14%

Fosfór

95 mg

14%

Joð

11,2 µg

8%

Annað:

Varan stenst örverufræðileg viðmið samkvæmt sýnatökuáætlun Mjólkursamsölunnar ehf
og reglugerð nr. 135/2010

Geymsluþol:

6 mánuðir, má geyma í stofuhita í óopnuðum umbúðum.

Geymsluskilyrði:

Eftir að umbúðirnar hafa verið opnaðar er geymsluþolið u.þ.b. ein vika í kæliskáp.

Notkun:

Ætlað til beinnar neyslu, matargerðar, s.s. út í kaffi eða sem hráefni í matvælaframleiðslu.

Umbúðir:

Ferna - aseptic
Plast flipi
Ferna - þyngd

Ytri umbúðir:

PE, álfilma og pappír.

Endurvinnsluhæft

PP

Endurvinnsluhæft

28 g

Pappakassi - bylgjupappi

12 stk í kassa

Endurvinnsluhæft

ERU bretti (80x120 cm)

60 kassar á bretti

Endurnýtanlegt
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VÖRULÝSING
Vöruheiti:

G-mjólk 1 ltr

Ofnæmis- og óþolsvaldar:
1. Egg og afurðir úr þeim.

Nei

2. Fiskur og fiskafurðir.

Nei

3. Hnetur, þ.e.

Nei

a. möndlur (Amygdalus communis L.),
b. heslihnetur (Corylus avellana ),
c. valhnetur (Juglans regia ),
d. kasjúhnetur (Anacardium occidentale ),
e. pekanhnetur (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch ),
f. parahnetur (Brasilíuhnetur) (Bertholletia excelsa ),
g. pistasíur (hjartaaldin) (Pistacia vera ),
h. macadamiahnetur (Macadamia ternifolia ) og afurðir þeirra.
4. Jarðhnetur og afurðir úr þeim.
5. Korn sem inniheldur glúten (þ.e. hveiti, rúgur, bygg, hafrar, spelt, kamut eða afbrigði þessarar tegunda) og kornafurðir.
6. Krabbadýr og afurðir úr þeim.
7. Mjólk og mjólkurafurðir (laktósi meðtalinn).
8. Sellerí og afurðir úr því.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Já
Nei

9. Sesamfræ og afurðir úr því.
10. Sinnep og afurðir úr því.

Nei
Nei

11. Sojabaunir og afurðir úr þeim.
12. Súlfúr díoxíð og súlfíð í meira magni en 10 mg/kg eða 10 mg/l, gefið upp sem SO 2

Matvælaöryggi:

Nei

Varan er framleidd undir ströngum gæðaeftirlitkröfum skv. HACCP til að tryggja gæði, öryggi og
hollustu hennar. Varan er án erfðabreyttra hráefna. Hún hefur ekki undirgengist neina geislun.
Samkvæmt þeim mælingum sem gerðar hafa verið er varan án skordýraeiturs, aflatoxíns og annarra
eiturefna.
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