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Data $ydania:

:009_0]_02

D3ta aktualiZacjj:

20]8_0]_]:1

stronai

]i2

FDs cs
nlod,tfiko\Yana FDs cs

opi§ produlrtu dla skrobi modyfilrowancj

NAZWA PRODUKTUI skfobia
NUl,lER INs: E ]4]2

KRĄJ PoCHoDZENlAl Polska
o PIs PRoDUKTU KoNCo\rEGo:

skrobia ]nod},i]kowana FDS - cS j e51 1o fosfomn diskobio\ry E ],{ ] ], Jesl on
skobir] usiecioilaną trinetatbsfbraleln sodu, przezlaczo|a do Stoso\vania ,r troduktach spoż_\,\t czJ-ch jako srabiliżator
i 5ubśta.cld 4geszcżala.! Nie u]ega degradacjj ,l lożl$orach kiaśnych o pH >,l.

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE:
ZAPACH: t],po$,l dla skobi zienniaczane] bez obcego Zapachx

svAKI t}?oY)

bez obcelo posmaku

BARWA: bjala nie ciemniejSZa od §żolca Iji $g, PN-9,]",Ą-7.1]0
WYGLĄDJ KoNsYsTENc,iA: dlob.y §)pkj proszcł

wARTośc oDżYwcZA l00

g

WAttTośc ENERcETYCZNA|

PRoDUKTU:
]549 kJ]367 kcal

TŁUSZCZ: .:0,1 g
tym kwa§y lluszczo\ye nas),coDe < 0.1 g

_ 1r

\\ĘCLoWODAN't: 9l
- l §ln cukl! j 0.5
BlĄł,Ko: <0-T

9

sol-| < 0.] g
ZaNaftośćSo]i \!,nika \\l1ącznie z obecności naturahie w},slcpuiacego Sodu

wYMAGANTA FT7YKoCTTFMTCZNll:
ZANtECZYSZCZENIA }IAKRosKoPowE (ilośćp§trocin na l dm])
d, _0

:

nie t!iecej niż 80 ( Z dotusżc7ahr,] io]erancla

o)

więcej niż ]2 9;onllrl)

pH:

5

5

7.5

cRA\t]LAcJA

(pozoslalośćna 5icie o średDicJ- oczka 0,2 nxn): ni€ q,ięcej

ZAWARTOŚC PoPloŁU

(

\r Suchej masie): nie wiecej niż ],0 % lnr.]nr)

sLBsTA\cJi ]\1l\ERALliYCH (nierozpusżcżłln}ch§
s suchci masić: nie łie.ei niż 0 01 % ńn]nr
ZwARToŚc D]TLENKU sIARKt l nie $jęcelniż ]0 n9kg
ZAwAlaTośc N'ETALI sZKoDLl\!YcH DLA ZDROWIA

-

]

0,5

- RTEC:

0,]

ARSEN

- oł,ów:

10 % roz§Yorze

n9/kg)

1,0

Pozosl,AŁoŚc FosFoRA\U

(jako r,)| nie $jęccl niż0,5 %

RoZPLSZCZĄLNoSC w Zt§lNEJ woDZltr: lozpuszczal.}
WYMAcANLĄ MlKRoBlol-oclcZNE:

oGoLNA LlCZBA BAXTERll TLENoWYCH: nie wiece] niż ]0
OGÓLNA LICZBA DROŹDżY: nic wiccei niż ]00 $ l g

000

{

] g

liłasu solnego,

D2llP1

Dokun]ent Zintegrowanego s_\,stemu Zarządzania .] akością
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Specyfikacja dla
skrobi modyfikolvanej
FDS - CS
oGÓLNA LICZBA PLtrŚNI:

nie więcej niz 500

§

1

Data wvdanja:

2009_02_02

Dara aktua]iżacj i

20 L8_03_14

Strona:

2i2

g

oBECNoŚc sTAPHYLococcUs At]REUs ilrieobccnc $, l g
oBECNośC ESCHERICHIA CoLl: nieobecne $ ] g
OBECNOŚC PALECZK RoDZAJU SALMoNELLA: nieobecne

w 25c

wYK,ĄZ sKł-ADNIKów:

-

fosforan diskrobiom,

FORMA OPAKOWANI-Ą|
worki papierowe

\ł enty]owe

cztero\!al,st\ło\4-e a 20 kg ]ub inne wedhrg rv}lnagań odbiorcy,

WARUNKI PRZEcHowYWANIA: przecho\ł]wać w

Suchym mjejscu. Ponieszczenia suche, czyste i przewiewne, lreż

FDS CS pżechowy$.any w oryg]nalnym opakowaniu, w waruŃach
plżez okres minjmun 30 niesjec}.
specyfikacią zaclrowu]e s,voje $łaściwości

oKRtrs MINIM-ĄLNf,J TRwALosCI:
Zgodn_vch Ze

DATA MINIMALNEJ TRwAŁoŚcl: onacżenje dat! poprzedza Sformx]oi

anie ..Naj lepiej

społć przed końcenr.,," ż

NUN|ER PARTII PRoDt] KcYJNEJ:

-

idenl}fikowany datąprodukcji i oznaczenienr anian}.

WYMAGANIA TRANsPoRowE: prze$ozić środkarnitansporto$ynri cżyst}łni, suchynj, Zabezpieczającym;
opako\łania przed u§Zkodzcniem ] zan]oknięciem, Prod*l nie.jest klasyt'ikowani, j ako nicbezpiecaly i nie podlega
OSWIADCZENIE GMo: plodukt
G\]O,

nje

jc§l mod"vfiko§an_v genei]cz.ie i zostal \}nvorzony Z sLn.owcó,v wolnvch od

oswIADCZENIE o ALERGENACH: plodukt.ie Zawiera żadnyclr Składnikórv a]ergennych.
sPosóB UżYCh_/PRZYGOTOWANIA Do sPożYClA: §urowiec dla przemysłu spo4ficzego - składnik
koncenh,atów spo4wczychj w przemyślemięsnyrr, piekamicz}m, cukierniczrln surowiec 1ub dodatek do prodLlkcii.
PRZEZNACZENIE KONSUMENCKIE: u4avany
§,i.żaca ora7 srabil i7alor

w plzemyśle Społwcż}njako stństa.cja zageszczająca j subsiancja

OGRANICZENIA ŻYwNoŚClowEI brak; Skobie mod}fikowane mogą b}ć spoz,u,;ane przez o§ob} §§zystkjch
w}aan, wega. i wegelarjan.

wZoR ETYKItrTY/ZNAKOWANIE:
ZYWNoscl", opracowana na podsta$ie

etYkieta zawieraj ąca napis: ..Skrobia mod}fikowana FDS -CS El4]2 Do
obo\1iązujac}ch przepisów zgodna ż Za}ącmikjem lub Z usialeniami Za§aĄ,fi w

Podpir: .

opracoiYał

pehromocnjk ds

|

sprawdził :
z^t\|ierdzjl

Rysza.d o]eaczek
:

PalveI Pawlak

członek zarzadu

szl

20]8_03,1,ł

20l8-03-],{
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