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opis produktu dla białka ziomniaczanego paszow€go

NAzwA PRODUKTU: Białko ziemniaczane

4.8.10 material paszowy

KRA.I PocHODzENIA: Polska

oPIs PRoDUKTU KoŃcowEco: białko ziemniaczane

jest to produkt otrąm}.\ any w w1łriku termicmo-kwasowej

koagulacji soku komórkowego otrłmywanego z ziemniaków.

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE:

zAPAcH: ł?owy bez
BARWA:

obcego zapachu

szara (o odcieniu żófto-zielonym)

WYGLĄD' KoNSYSTENCJA: drobny sypki proszek
WYMA,GANIA F'IZYKOCHEMICZNE:

wlLGoTNoŚĆ:

nie więcej niŻ

GRANULACJA: przesiew przez

zAwARToŚĆ PoPIoŁU:

ll

o/o

(n/m)

sito o łymiarze boku oczka kwadfatowego 2 mm

:

l00%

nie więcei niż 4'5 % (w s.m.)

zAwARToŚć BIAŁKA suRowEGo:

nie mniej niż 80 % (w s.m.)

zAwARToŚc zANIEczYszczEŃ CIAŁAMI oBcYMI, SZKoDLIWYMI DLA zwIERzĄT:
DoPUSzczALNA zAwARToŚć sUBsTANcJI NIDPożĄoANyctł (z zastosowaniem

niedopuszczalna

przeliczenia do

maksymalnej zawartości w mg/kg (ppm) odpowiadającego paszy o zawartości wilgoci 12%):

_
_
-
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WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE:

oBEcNoŚĆ PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA:

nieobecne w 25 g

PozosTAŁE WYMAGANIA:
wYKAz SKŁADNIKÓW:

-

białko ziemniaczane

FORMA OPAKOWANIA:

-

worki papierowe wentylowe wielowaxstwowe a 20 kg,
opakowania typu Big Bag,

lub inne zgodne z kontraktem.

WARUNKI PRzEcHowYwANIA: pomieszczenia

suche, czyste i przewiewne, bez obcych zapachów'

MINIMALNY oKREs PRzEcHowYwANIA: białko ziemniaczane przechowyłany w orygina|n}łn opakowaniu'
przez okes minimum l8 miesięcy.
w warunkach zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwości
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DATA MINIMALNEGo oKREsU PRzEcHowYwANIA: omaczenie daty poprzedza sformułowanie
',Najlepiej
wykorzystać plzed.'''' z podaniem miesiąca i roku. w przypadku gdy data wytworzenlajest podana na etykiecie, data
minimalnego okesu przechowywania może być określonarównież w następującej postaci: ,,... (okres wyrażony w dniach lub
miesiącach) od daty wytworzen ia''.

NUMER PARTTI PRODUKCYJNEJ:

-

identyfikowany numerem referencyjnym partii i datą produkcji.

wYMAGANlA TRANSPoRoWE:

przewozić środkami transportorłymi czystymi, suchymi, zabezpieczzjącymi
opakowania przed uszkodzeniem i zamoknięciem. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpiecay i nie podlega
przepisom ADR.

oŚwrADczENIE GMo:
GMO.

produkt nie jest modyfikowany genetycmie i został w}'tworzony z surowcÓw wohych od

PRzEzNAczENIE KoNsUMENcKlE:
wzÓR ETYKIETY/ZNAKoWANIE:

dodatek do paszy dla

etykieta opracowana na podstawie obowiązujących przepisów, zgodna

z załącmikiem lub z ustaleniami zawartymi w kontrakcie.
Imię i Nazwisko

:

zułier4.

