
 

 

  (1پودر شیرین کننده کم کالری )فرموالسیون  -برگ مشخصات فنی 

 

 اطاعات عمومی

  

 ( پخت و تهیه انواع نان، کیک، شیرینیحات و دسرهاپودر شیرین کننده کم کالری ) جایگزین شکر در  نام محصول

 

 ( ، دسری) حجیم، غیر حجیم کارتنگرمی در کیلو  5پاکت  3 بسته فروش عمده  نوع و ججم بسته بندی

 کارتندر گرمی  250جعبه  24 بسته فروشگاهی 

 

 است ولی مانند شکر شیمیایی نیست. قند چغندر ایزومالت اولیه خام ماده ایزومالت  1 مواد تشکیل دهنده

 می شود حاصل ذرت نشاسته هیدرولیز نشاسته است و از نوعی مالتودکسترین از مالتودکسترین 2 

 اینولین فیبر خوراکی افزوده است و باعث بهبود عملکرد سیستم گوارش می شود. اینولین 3 

 .باشد می کریستالیزه اب درصد نیم حدود ذرت، حاوی دکستروز بی آب یا همان قند دکستروز 4 

 ن است.شیریاستویوساید یکی از عناصر طبیعی موجود در گیاه استویا است و طعم آن بسیار  استویوساید 5 

    

   پودر سفید رنگ و حالت

   بدون بو بو

   شیرین معادل شکر طعم

 کیلوگرمی 20و  5، گرمی 250قابل عرضه در اوزان  وزن بسته بندی 

   

 اطالعات علمی
  

 گرم 5: یک قاشق غذا خوری معادل هر سهم جدول حقایق غذایی

  Kcal 10 انرژی 

 گرم 5/0 پروتئین 

 گرم 4 کربوهیدارت 

 گرم 0 چربی اشباع 

 گرم 0 چربی ترانس 

 گرم 5/0 فیبر خوراکی 

 میلی گرم 15 سدیم 

 گرم 05/0 قند احیا کننده 

 

 ppm 15/0حداکثر   سرب فلزات سنگین

    
 

 

 



 

 

  (1پودر شیرین کننده کم کالری )فرموالسیون  -برگ مشخصات فنی 

 

  ناموجود سالمونال مشخصات میکروبیولوژی

  ناموجود کلی-ای 

  ناموجود اورئوس 

 در هر گرم 50کمتر از  کلی فرم ها 

  

 ( می باشند.GMOی )ژنتیک شده اصالح ارگانیسمهایاین محصول و مواد تشکیل دهنده آن فاقد  اطالعات افزوده

 این محصول فاقد پروئین حیوانی است و مصرف آن برای سبزی خوارها )وجیترین( مجاز است. 

  

 اطالعات بسته بندی
  

کیلو گرم پودر درون  5 عدد پاکت سه الیه متاالیز لیلبل گذاری و سیل شده حاوی 3 بسته فروش عمده  مشخصات کلی

 کارتن های سفید چاپ شده با تاریخ تولید و سریال ساخت مندرج

 250پاکت سلفون دو الیه سیل شده درون جعبه فانتزی لیبل گذاری شده حاوی  24 بسته فروشگاهی 

 های سفید چاپ شده با تاریخ تولید و سریال ساخت مندرج کارتن وندرپودر  گرم

  

 سانتی متر 30ارتفاع  30عرض  40طول  :کیلو گرم در ابعاد 5/15 بسته فروش عمده  ابعاد و وزن نهایی

 سانتی متر 39ارتفاع  27عرض  5/40طول  :کیلو گرم در ابعاد 75/6 بسته فروشگاهی 

  

 خشک و خنک ) پایین تر از دمای معمولی اتاق (محل   شرایط انبار و نگهداری

 سال پس از تولید 2 زمان مصرف 

   

 مزایای محصول
 

  تهیه انواع دسرهای سرد و گرم و همچنین کیک و شیرینیجات مدرن و سنتی نان، پخت انواع دربهترین جایگزین برای شکر 

  کم کالریکاهش کالری شیرینیجات و دسر ها متناسب با رژیم ها غذایی 

 تهیه شیرینیجات دیابتی بدون نگرانی از افزایش قند خون 

  حذف خطر پوسیدگی دندان 

 ترکیبات سالم با طعم طبیعی 

 

 


