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Škvarená bravčová masť 

Výrobca: LIPTOV FOOD s.r.o., Uhorská Ves 164, 032 03 Uhorská Ves 

1. Všeobecný popis výrobku: 
Druh: Jedlý tuk 

Skupina (podľa komoditnej vyhlášky): Živočíšny tuk 

Podskupina  (podľa komoditnej vyhlášky): Bravčová masť 

Popis výrobku (stručná charakteristika): Bravčová masť – získaná škvarením surových tukových 

tkanív (bravčová slanina, bravčové sadlo) suchou cestou 
 

2. Zmyslové požiadavky: 
Vôňa: charakteristická, sladká, bez cudzích pachov 

Chuť: typická pre výrobok, bez cudzích príchutí 

Farba: biela až svetložltá 

Textúra (konzistencia) pri 20 °C: Mäkká, masťovitá 

3. Zloženie výrobku: 99.99 % bravčová slanina 

Ukazovateľ metóda A/N jednotka výsledok U limit 

Peroxidové číslo ŠPP 2.2.10  A  meq/kg 0,90 ± 10 % max. 4 

Voľne mastne kyseliny ŠPP 2.2.09  A  % 0,53 ± 5 % max. 0,75 

4. Mikrobiologické požiadavky:  
podľa požiadaviek Nariadenia  Komisie (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
Nariadenia komisie ES č. 2073/ 2005 o mikrobiologických kritériách  pre potraviny a podľa požiadaviek 
prílohy č.6 Tuky a oleje, k štvrtej hlave II. Časti PK SR Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL upravujúca 
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie. 

 
ukazovateľ jednotka 9972 9973 9974 9975 U 

Koliformné baktérie  KTJ/g  <1x101     

Plesne  KTJ/g  <1x101     

Listeria monocytogenes  /25g  Neprítomná Neprítomná Neprítomná Neprítomná  

 

ukazovateľ jednotka 9976 U 

Listeria monocytogenes  /25g  Neprítomná  

 

5. Krajina pôvodu: Slovensko 
 

6. Spôsob výroby: Nakrájané kúsky tukového tkaniva sa z prepraviek vysypú do kotla a začne sa 

tepelný proces tavenia. Tavenie prebieha pri teplote 170° C cca 3 hodiny. Po skončení technologickej 

operácie sa kotol vypne a roztavený tuk sa so škvarkami vypúšťa do mobilnej nádrže na tuk, ktorá je 

opatrená perforovanou nadstavbou na zachytávanie oškvarkov. Po naplnení sa nádrž s tukom z dôvodu 

vysokej teploty nechá čiastočne vychladnúť v miestnosti a nadstavba s oškvarkami sa preloží na stojan, 

kde budú škvarky samovoľne chladnúť.   

 Po čiastočnom schladení sa nádrž s tukom presunie k chladiacim vaniam, do ktorých sa tuk prečerpá na 

dochladenie. Masť vo vani sa schladí na teplotu cca 18° C. Pri tejto teplote sa masť prečerpá do baliaceho 
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zariadenia a balí do kelímkov (0,4 kg). Naplnené a uzatvorené kelímky sa ručne balia do kartónov, ukladajú 

na EURO paletu a palety sa uložia do regálu v sklade hotových výrobkov. 
 

7. Trvanlivosť, skladovanie  
Minimálna trvanlivosť: 180 dní od dátumu výroby  

Skladovanie: v tmavých a chladených skladoch bez cudzích pachov pri teplote do +8 °C, chránený pred 

priamym slnečným žiarením.    

8. Špecifikácia obalu 
 

Obalový materiál 

Spotrebiteľský obal 
Dodávateľ 

Krajina 

pôvodu 
Špecifikácia materiálu  

PP tégliky  Srbsko Viď. profily výrobkov 

Skupinový obal- sekundárny obal Kartón Srbsko Špecifikácia materiálu 

3- vrstvová kartonáž z vlnitej lepenky  Srbsko Viď. profily výrobkov 

Paleta EUR  Slovensko 1200x800 mm 

Prehlasujeme, že použité obaly spĺňajú požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami, Nariadenia (EÚ) č.10/2011 

o plastových materiáloch predmetoch určených pre styk s potravinami vrátane nadväzujúcich predpisov 

národnej a Európskej legislatívy.   

Prehlasujeme, že použitý obal spĺňa požiadavky  zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 

223/2001   Z. z. o odpadoch, vrátane všetkých nadväzujúcich predpisov. 
 

9. Spôsob balenia, dodávania a deklarácie na obale 
Spôsob balenia: 400 g PP tégliky 

Preprava: V chránených chladiarenských prepravných zariadeniach 

Informácie na produkte:  názov výrobku 

výrobca 

množstvo 

skladovacie podmienky 

zloženie 

trvanlivosť 

výrobná šarža 

čiarový kód 

Symboly (PP, SK 5058 ES, logo) 

                 

10. Špeciálne informácie pre spotrebiteľa (alergénne zložky, GMO, prídavné látky) 
c) a) Výrobok neobsahuje alergénne zložky, v zmysle výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004-100, príloha 

č.3 v znení neskorších predpisov, ktorým sa okrem iného preberá i smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/89/ES.   

b) Výrobok neobsahuje geneticky modifikované organizmy, spĺňa požiadavky nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1829/2003 a 1830/2003 

c) Prídavné látky (aditíva): výrobok neobsahuje žiadne prídavné látky 

 

 

 


