
1/4 
 

GYÁRTMÁNYLAP 
 

Lotti tejkrém szelet 
 

 
I. Az élelmiszer előállítóra vonatkozó azonosító adatok 

       
          1.)  Az élelmiszer előállító vállalkozó neve, székhelyének címe, adószáma: 

Choco-Milk Kft. 
1171 Budapest, Erzsébet körút 14. 

   adószám: 23921326-2-42 
  
 2.) A gyártmánylap szerinti élelmiszer előállítási hely neve, címe: 

Choco-Milk Kft. 
1171 Budapest, Erzsébet körút 14. 

 
II. Az élelmiszer előállításával kapcsolatos adatok 

 
  1.) Az élelmiszer forgalomba hozatala során használt megnevezése: 

  Lotti tejkrém szelet   
 kakaós piskóta tejes krémmel (32 %) és kakaós-mogyorós krémmel (3%) töltve, kakaós 
étbevonóval mártva (min 16%) 

 
2.) Az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált valamennyi 

összetevő neve előállításkori tömegük csökkenő sorrendjében: 
 
Az allergén összetevőket vastag betűvel jelöljük. 

 
         Összetevők 
 

Mennyiség %

Növényi zsír alapú cukrászati hab (pasztőrözött 
sovány tej, teljesen hidrogénezett növényi zsír: kókusz 
és pálma, cukor, emulgeálószerek (zsírsavak mono- és 
digliceridjeinek tejsav-észterei, zsírsavak mono-és 
digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei), 
stabilizátorok (cellulóz, karboxi-metil-cellulóz , nátrium 
foszfátok), aroma) 

 

30,3

Búzaliszt BL55 20,1

Kakaós étbevonó (cukor, teljesen hidrogénezett növényi 
zsír: pálmamag, zsírszegény kakaópor (23%), 
emulgeálószerek (lecitinek, szorbitan-trisztearát), 
aroma) 

17,5

Cukor 10
Pasztőrözött teljes tojáslé 8,4
Növényi zsír: pálma 4,4
Kakaós-mogyorós krém (cukor, növényi zsír, 
zsírszegény kakaópor, tejsavó por, emulgeálószer 
(szójalecitin), mogyoró paszta, aromák, antioxidánsok 
(tokoferolban gazdag kivonat, aszkorbinsav zsírsav 
észterei) 

3,8
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Vanília ízű hidegkrémpor (cukor, módosított 
keményítő: (acetilezett dikeményítő foszfát, sovány 
tejpor, növényi zsír:pálma, búzafehérje, emulgeálószer 
(nátrium foszfátok), sűrítőanyagok (nátrium-alginát, 
kalcium-alginát), stabilizátor (difoszfátok), szilárdító 
anyagok (kalcium-laktát, kalcium-citrátok ), só, aromák, 
színezék (béta-karotin) 

 

2,7

Emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei, 
propilén glikol , zsírsavak propán-1,2 diol- észtrei, 
zsírsavak nátrium sói )   

2% alatt

Frissentartó adalék (nedvesítőszer (glicerin), nátrium 
propionát, nátrium-acetátok) 

 

2% alatt

Kakaópor 2% alatt
 
 

3.) Géntechnológiával módosított szervezet 
  Nem került felhasználásra 
   

4.) Az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek és a 
paramétereik felsorolása  

 
Nyersanyagok beszerzése, tárolása: A beszerzett, azonosított, minőségileg átvett és 
szakszerűen tárolt (5°C alatti hűtőben, illetve száraz, hűvös raktárban) 
nyersanyagainkból az érvényes receptúrák szerint állítjuk elő a piskóta masszát és a 
tejes krémet.  

 
Piskótakészítés: a nyersanyagok kimérését követően a tésztát habüstben keverjük, 
habosítjuk. Vékony rétegben szétkenve, sütőlemezre helyezett sütőpapíron sütjük. 
Légkeveréses, forgó kemencében 230°C-on és 8 percig sütjük. A kisült tésztát 
leválasztjuk a sütőpapírról. 
 
Tejes krém készítése: a nyersanyagok kimérését követően a krémet habüstben 
keverjük, habosítjuk. Két piskótalap közé töltjük, egy lapot előzetesen kakaós-
mogyorós  krémmel egyenletes bevonunk. Sokkoló kamrában -25 °C-on, 15 percig 
előhűtjük, szeleteljük. 
 
Bevonat: a mártógép tartályában történik az étbevonó olvasztása. A szeletek 
egyenként kerülnek a mártószalagra, majd a hűtőalagútban nyeri el a késztermék a 
végső formáját. 
 
Tárolás: +2 - +6°C-os hűtőben tároljuk. 
 

5.) Csomagolás módja, mennyiségi jellemzők 
 
Egyedi csomagolás: a hűtőalagút végén a termékek azonnal a csomagológépre 
érkeznek, ahol a csomagológép nyomtatja a kötelező jelöléseket tartalmazó 
előnyomott csomagoló fóliára a fogyaszthatósági időt (nap/hó/év). A 
csomagolóanyag hegesztéssel záródik.  
 
Gyűjtő csomagolás: egyesével helyezzük a termékeket a 30 db-os kínáló dobozba. 
 



3/4 
 

Mennyiségi jellemzők: Névleges nettó tömeg: 33 g / darab. 

A mennyiségi jellemzők jelölésében és a megengedett negatív eltérés 
számításában a vonatkozó 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az 
előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló rendelet előírásait 
követjük. 

III. A termék élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzői 
 

1.) A termék előállítására vonatkozó jogszabályok 
  Gyártmánylap szerint gyártva 
 

2.) Az élelmiszer fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzői 
 

  Fizikai-kémiai jellemzők: 
  Késztermék nedvességtartalma:   15,6%±3% 
  Késztermék bevonataránya:  min. 16% 
 
  Mikrobiológiai jellemzők: 4/1998. EüM rendelet 4. melléklet 12.1. pont 
 

3.) Tápanyag tartalom 100g termékben 
 

Tápanyagtartalom 100 g termékben  
Energia  326 kcal / 1369 kJ 

Zsír  
  amiből  Telített  

15,7 g 
9,6 g 

Szénhidrát  
   amiből  Cukrok  

39,2 g 
 21,1 g 

Fehérje  6,3 g 

Só (Na x 2.5) 0.081 g 

 
 

4.) Érzékszervi jellemzők kifogástalan termék esetén, illetve a forgalomba hozatalt 
nem kizáró, érzékszervi jellemzők leírása:  

 
Külső megjelenés, szín: Szabályos téglatest formájú (kb.8 cm hosszú, 2,5 cm 
széles és 2 cm vastag). Egyenletesen bevont, sötétbarna kakaós étbevonómasszára 
jellemző színű. Kisebb szabálytalan alak, és a bevonaton lévő folytonossági hiba 
megengedett. 
Illat: Az összetevőkre jellemző, harmonikus. 
Íz: Az összetevőkre jellemző, harmonikus íz, a tejes krém és a kakaós 
étbevonómassza íze dominál. Idegen íztől mentes. 
Állomány: a töltelék kellemesen lágy, krémes, a piskóta, omlós. 

 
 

5.) Az élelmiszer fogyaszthatósági időtartama: 
 
45 nap 
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6.) Az élelmiszer tárolására vonatkozó különleges feltételek: 
 

Hűtve tárolandó: +2 - +6°C között. 
 

 
 
 

A gyártmánylap készítésének dátuma: 2014.11.24. 
 
 A gyártmánylap elkészítéséért felelős személy neve és aláírása: 
 
 

  
  

 Az élelmiszer előállításáért szakmailag felelős személy neve és aláírása: 
 
 
       Bíró Barnabás cégvezető 

      
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 


