
GYÁRTMÁNYLAP 
ÉTKEZÉSI LIBAZSÍR 

I. Az élelmiszer előállítás főbb adatai 

I/1. Az élelmiszer előállító neve, címe: 

  Kiscsülök Bt. 

  1097 Budapest, Soroksári út 164/18-as ép. 

I/2. Az élelmiszer megnevezése: 

ÉTKEZÉSI LIBAZSÍR 

I/4. Az élelmiszerre vonatkozó országos ágazati, vállalati szabvány száma, 
hatálybalépés dátuma, vagy gyártási évének száma: 

  ME.2-13/16/3-1.1 

I/5. A termék egységnyi mennyiségre vonatkoztatott anyagösszetétele: 

  Felhasznált alapanyag  m/m% 

  Libahájból sütött libazsír  99,95 

  Rozmaringkivonat, kurkuma  0,05 

I/6. A gyártási eljárás rövid leírása: 

A nyersanyag (bőrös libaháj) műanyag rekeszekben -18°C-os fagyasztott 
állapotban. A feldolgozási a nyersanyag fagyasztó hűtőkamrában kerül elhelyezésre, 
és onnan a defrosztáló kamrán keresztül kerül a vágóasztalra, ahol kockaformára 
darabolják. 

A feldarabolt hájat egy kevés víz adagolása mellett teszik fel sülni. Minimum 4 
órán keresztül sül 130°C-on, rendszeres kavarással, amíg a víz elfő, és a tepertő 
bebarnul.A libatepertőt és a zsírt külön edénybe helyezik, majd a zsír bekerül az 
előhűtő helyiségbe. 

Ebben a helységben, a kétmedencés mosogatókban előhűtik 8-10°C-os vízben 
40-50 percig, mindaddig, amíg a termék hőmérséklete 30°C alá kerül (zsír hűtése 8-
10°C-os vízben csak addig, amíg a termék folyékony állapotban marad, elősegítve a 
későbbi fejtést).  

Az élőhűtőből a késztermék visszakerül a konyhába, ahol rozmaringkivonat és 
kurkuma adagolása, illetve annak egyenletes elkeverése történik, majd átkerül a 



csomagolóhelységbe, ahol adagonként kimérve műanyag dobozokba fejtik. Ezután 
fedő nélkül a csomagolóhelységben található hűtőkbe helyezik (0-5°C). Másnap kerül 
fel a dobozokra azárófólia, a fedél és a szavatossági idő. Az elkészült termékeket 
műanyag rekeszekben tárolják (12db/#). 

A csomagoló helységből a becsomagolt áru a készáru hűtőkamrába kerül. A 
készáru hűtőkamrából a késztermék gazdasági folyosón keresztül kerül kiszállításra. 

Mikrobiológiai követelmények. 

A termékek mikrobiológiai tisztasága a 2073/2005 EK sz. rendelet szerint megfelelő. 

II. Az élelmiszer érzékszervi jellemzői: 

  Külső:   halványsárga 

Állag: sűrűn folyó, enyhén ikrás állagú, +10°C hőmérsékleten 
sárgásfehér ,40°C-on teljesen átlátszó. 

Szag:  libazsírra jellemző szag 

Íz:  libazsírra jellemző íz 

 

II/2. Kémiai összetétele: 

Víztartalom legfeljebb 0,2%(m/m) 

Peroxidszám (mekv. Aktív oxigén /kg) legfeljebb 4 

Savszám (mg KOH/g) legfeljebb 1,5 

Epihidrin-aldehid tartalom, Kreiss-féle próbával negatív 

 

II/3. Mennyiségi jellemzők: 

  Nettó tömeg: 250 g 

  Ellenőrzése a 25/2000(XII.26.) GM-FVM sz. előírása szerint. 

II/4. A csomagolás módjának leírása: 

A termékek csomagolása műanyag poharakba történik. Feliratozás a 
poharak oldalán körben. Dézsmabiztos fóliával ellátva és pattintós fedélbe. A 
műanyag dobozokat rendelési mennyiségben csomagolják, gyűjtőrekeszekbe. 

II/5. Fogyaszthatósági időtartam 

120 nap, 0-10°C hőmérsékleten 

  



III. Az élelmiszer jelölése (a címke grafikai és szövegterve) 

ÉTKEZÉSI LIBAZSÍR 

  Nettó tömeg: 250g 

  Fogyasztható a fedő jelzett időpontig. 

  Tárolás: hűtőben 0-10°C között. 

  Összetevők: libaháj, rozmaringkivonat, kurkuma. 

  Gyártó: Kiscsülök Bt. Budapest 1097 Soroksári út 164/18-as ép. 

Budapest, 2014.11.04.    ……...................………………………… 
         Göllner Károly 
           Kiscsülök Bt. 


