A BEJGLIRE (BEIGLIRE) VONATKOZÓ RÉSZ A MAGYAR
ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/16-1 SZÁMÚ IRÁNYELVÉBŐL

5.1 Bejgli (beigli)
5.1.1. A termék meghatározása
A bejgli búzaőrleményből (főleg búzafinomlisztből BL55), élesztő, étkezési só, étkezési
zsiradék, cukor, tej vagy tejpor, liszt kg-ként 1 db tojásnak megfelelő tojáskészítmény, víz és
szükség szerint dúsító- és adalékanyag felhasználásával, jellegzetes omlós-élesztős
tésztakészítési technológiával, lappá nyújtás utáni egyenletesen elkent töltelékterítéssel,
feltekerő, hengergető alakítással, száraz légtérben történő kelesztéssel, közben tojásozással,
majd száraz légterű kemencében, történő sütéssel előállított termék.
5.1.2. Felhasználható anyagok
5.1.2.1. Élelmiszer-adalékanyagok
5.1.2.2. Aromák
5.1.2.3. Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
5.1.2.4. Citromhéj
5.1.2.5. Cukor
5.1.2.6. Dióbél
5.1.2.7. Élelmiszerenzimek
5.1.2.8. Étkezési só
5.1.2.9. Étkezési zsiradékok
5.1.2.10. Fűszerek
5.1.2.11. Gesztenye
5.1.2.12. Gyümölcs és gyümölcskészítmények
5.1.2.13. Ivóvíz
5.1.2.14. Kakaó- és csokoládétermékek
5.1.2.15. Mák
5.1.2.16. Mazsola
5.1.2.17. Méz
5.1.2.18. Morzsa
5.1.2.19. Olajos magvak
5.1.2.20. Starterkultúra
5.1.2.21. Sütőélesztő
5.1.2.22. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek *
5.1.2.23. Tej és tejtermékek
5.1.2.24. Tojás és tojáskészítmények
* Mákos és diós bejgli (beigli) esetében szójaőrlemény és szójatermék nem használható.
5.1.3. Minőségi követelmények
5.1.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
5.1.3.1.1. Tömeg:

legalább 250 g

5.1.3.1.2. Zsírtartalom:
5.1.3.1.3. Cukortartalom:

a bejgli bélzetének zsírtartalma,
szárazanyagra számítva
a bejgli bélzetének cukortartalma,
szárazanyagra számítva

5.1.3.1.4. Töltelék
5.1.3.1.4.1 A töltelék mennyisége a késztermékben
5.1.3.1.4.2. A termék megnevezésében szereplő, a töltelék
jellegét meghatározó anyag mennyisége a
töltelékben
5.1.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
Egyedi tömegtűrés:

legalább 22% (m/m)
legalább 5% (m/m)

legalább 40% (m/m)
legalább 40% (m/m)

névleges tömeg -3%.

5.1.3.3. Érzékszervi jellemzők
5.1.3.3.1. Alak: a termékre jellemző hosszúkás, rúd alakú, arányosan domború, a
termék egész hosszában egyenletes vastagságú; ne legyen torz.
5.1.3.3.2. Felület: a terméktípusra jellemző vörösesbarna, márványosan fényes, sima,
összefüggő felületű (apró repedések előfordulhatnak az összes felület
10%-án); nem lehet kormos, szennyezett, égett, ázott, átnedvesedett,
vagy sérült.
5.1.3.3.3. Bélzet: kissé tömött, rugalmatlan, omlós szerkezetű, jól felismerhető a
csigavonalban elhelyezett töltelék.
5.1.3.3.4. Íz és illat: a felhasznált anyagok jellegének megfelelő, jellemző aromájú; ne
legyen idegen ízű vagy szagú.
5.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
5.1.5. Megnevezés
5.1.5.1. A termék megnevezését a bejgli (beigli) szóból és a felhasznált töltelék jellegét
meghatározó anyag nevéből kell képezni.
5.1.5.2. A megnevezést ki kell egészíteni a töltelék arányával a késztermékben.
5.1.5.3. Példák a megnevezésre:
5.1.5.3.1. Diós bejgli (beigli) 40% töltelékkel,
5.1.5.3.2. Mákos bejgli (beigli) 48% töltelékkel.

