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Opis produktu dla skrobi modyfikowanej FAS - CS

NAZWA PRODUKTU: Skrobia modyfikowana FAS - CS
NUMER INS: E l4l4

KRAJ POCHODZENIA: Polska
oPIs PRoDUKTU KoŃcowEco: Skrobia modyfikowana FAs _ cS

jest to acetylowany fosforan diskrobiorły
i
zestryfikowaną
bezwodnikiem octowym, przemaczonądo
usieciowaną
trimetafosforanem
sodu
E l414. Jest on skrobią
stosowania w produktach spożywczychjako stabilizator i substancja zagęszczająca' RoztwÓI wodny FAs - cS tworzy gęsty
i przezroczysty kleik o krótkiej strukturzę chalakteryzujący się wysoką stabilnościąpo wychłodzeniu i dobrą odpornością
na anienne warunki termicme.

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE:
ZAPACH: typoły dla skobi ziemniaczanej bez obcego zapachu
SMAK: typowy bez obcego posmaku

BARWA:

biała nie ciemniejsza od wzorca I[; wg. PN-93/A-74l0

WYGLĄD' KoNsYsTENcJA: drobny sypki proszek

wARToŚĆ oDżYwczA

100 g

wARToŚĆ ENERGETYCZNA:
TŁUSŻCZ:
-

<

0,l g

0,l g

g

w tym cukry: < 0,5 g

BIAŁKo:
sÓL:

1549 kJ/3ó7 kcal

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: <

wĘGLowoDANY: 9l
-

PRoDUKTU:

<

<

0'3 g

0,l g

Zawartość soli wynika łyłącznie z obecnościnatualnie występującego sodu

WYMAGANIA F'IZYKOCHEMICZNE:

zANIECzyszCzENIA MAKRoSKoPoWE

(ilośćpstrocin na 1 dm'Ż) : nie więcej niŻ 80 ( z dopuszczalną tolerancją

do 20%)

wILGoTNoŚc
pH:

- 7,5
GRANULACJA

: nie

więcej niŻ 12 vo (rn/m)

5.5

( pozostałośćna sicie o śr€dnicy oczka 0,2 mm, nie więcej niż 7o (m/m) : 7

zAwARToŚC PoPIoŁU ( w suchej masie): nie więcej niŻ l,\yo (m/m)
zAwARToŚc SUBSTANCJI M|NERALNYCH (nierozpuszczalnych w 10 7o roztworze
w suchei masie: nie więcei niż 0.0'7 % trt/m)
zwARToŚĆ DITLENKU SIARKI : nie więcej niż 10 mg/kg
zAwARToŚc METALI szKoDLIwYcH DLA ZDROWIA: nie więcej niż (w mg/kg)
- ARSEN:
0,5
oŁow:
1,0

_
-

RTEC:

0.1

PozosTAŁoŚć FoSFoRANU (jako P)wsuchej substancji: nie więcej niżo'l4yo
zAwARToŚc ocTANU WINYLU w suchej substancji: nie więcej niż 0, t mg/kg
ZAWARToŚć GRUP AcETYLowYcH w suchej substancji : nie więcej niŻ 2,5 yo

kwasu soln€go,
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RozPUszczALNoŚĆ w zrMNEJ woDzIEi

rozpuszczAlny

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE:
oGÓLNA LlczBA BAKTER|I TLENOWYCH:

nie więcej niŹ l0 000 w

oGÓLNA LlCzBA DRoŻDżY: nie więcej niż loo w l
oGÓLNA LIczBA PLEŚNI: nie więcej niż 500 w l g

lg

g

oBEcNoŚć sTAPHYLococcUS AUREUs : nieobecne w o,l g
oBEcNoŚĆ EscHERrcHtA coLI: nieobecne w 0,l g
oBEcNoŚĆ PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA: nieobecne w 25g
PozosTAŁE WYMAGANIA:
wYKAz sKŁADNtKÓw:

-

acetylowany fosforan diskrobiowy

FORMA OPAKOWANIA:

-

worki papierowe wentylowe czterowarst\jvowe a 20 kg lub inne wedfug wynagań odbiorcy.

wARUNKI PRzEcHowYwANlA: przechowywać

w suchym miejscu. Pomieszczenia suche, czyste i przewiewne, bez

obcych zapachów.

oKREs M|NIMALNEJ TRwAŁoŚCt: FAS

_ CS przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w warunkach
zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwości
przez okres minimum 30 miesięcy.

DATA MINIMALNEJ TRwAŁoŚcl: oznaczenie daty poprzedza sformułowanie ,,Najlepiej społć przed końcem...''
z podaniem roku.

NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:

-

identyfikowany datą produkcji i oznaczeniem zmiany.

wYMAGANlA TRANsPoRowE:

Przewozić środkamitransponowymi czystymi, suchymi, zabeąieczzjącymi
opakowania przed uszkodzeniem i zamoknięciem. Produkt niejest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega
przepisom ADR.

oŚwlADczENIE GMo:
GMO.

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie izostał w}.tworzony z surowcÓw wolnych od

ośwlADczENIE o ALERGENAcH: Produkt nie zawiera Żdnych składników alergenrrych.
sPosoB UzYcIłPRZYGoTowANIA Do sPoŻYcIA: Surowiec dla przemysłu społwczego - składnik

koncentratów spożywczych; w przemyśle mięsnym, piekamiczym, cukiemiczym _ surowiec lub dodatek do produkcji.

PRzEzNAczENIE KoNsUMENcKlE: U4'\łany
wiąŹąca oraz stabi lizatol.

w przemyślespoŻywczym jako substancja zagęszczająca i substancja

oGRANICZENrA żYwxoŚclowr: Brak; skrobie modyfikowane
łyznań, wegan i wegetarian.

mogą być spożywane przez osoby wszystkich

wzoR ETYKlETY/ZNAKowANIE:

Etykieta opracowana na podstawie obowiązujących przepisów, zgodna
z załącznikiem |lb z ustaleniami Zawartymi w kontrakcie.
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:
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:
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