Dokument Zintegrowanego systemu zarządzania Jakością

Specyfikacja dla
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OPISPRODUKTU:

NAzwA PRoDUKTU: żblpol skrobia preżelowana
KRAJ POCHODZENIA: Polska
oPIs PRoDUKTU KoŃcowEco: Żelpol skobia

preżelowana jest produktem uzyskanym przez termiczną obróbkę

roztworu slqobi, a następnie jej wysuszenie i zmielenie.

wARToŚć oDżYwczA l00 g PRoDUKTU:
wARToŚc ENERGETYCZNA:

1609 kJ/379 kcal

TŁUSŻCŻ:
-

< 0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: < 0'1 g

WĘGLoWoDAIIY:
- w Ę'rn cukry: <

BIAŁKo:

<

94 g

0'2 g

0'3 g

sÓL: o,02 g
_

zawartośćsoli wynika wyłącznie z obecnościnatualnie występującego sodu

WYMAGAT\'IA ORGANOIEPTYCZIT{E:

WYGLĄD' KONSYSTENCJA:
BARWA:

drobny sypki proszek

biala do laemowej

ZAPACH: typovy bez

obcego zapachu

SMAK: typowy bez obcego posmaku

WYMAGANIA raLYKoCrłnMICZNE

wlLGoTNoŚĆ:
pH: 5,5

-

:

max. l0olo (m./m)

8,0

Lepkość;4000 _ ó000 cP

zAwARToŚĆ PoPIoŁU

(w suchej masie): nie więcej n1zo'5% (mlm)

zAwARToŚĆ sUBsTANcJI MINERALNYCH

(nierozpuszczalnych w l09/o roztworze kwasu soln€go'

w suchei masie): nie więcęj niŹ 0'l% (rrlm)

GRANULACJA

(pozostalość na sicie 0'2 mm): max. 7%

zwARToŚĆ DITLENKU slARKI:

nie więcej

nż l0

mg/kg
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DLA ZDRoWIA

(w mg/kg) nie więcej niż:

0,1

o'2

WYMAGAII|A MIKROBIOLoGICZIIłE:

oGÓLNA LIczBA DRoBNoUSTRoJÓW:
oGÓLNA LIczBA DRożDżY: nie
oGÓLNA LIczBA PLEŚNI:

więcej

nie więcej niż l0 000 w

niz l00 w l

nie więcej niż 500 w

oBEcNoŚĆ sTAPHYLococcUS AUREUS:
oBEcNoŚc EscHERIctł|A coLI:

g

lg

nieobecne w

nieobecne w

lg

l

lg

g

oBEcNoŚĆ PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA:

nieobecne w 25 g

WYMAGANIA DLA żELU sPoRzĄDzoNEGo zE sKRoBI PREżELoWANEJ żELoPL
SMAK: typowy
Z'APACIJI Ępowy bez obcego zapachu

rolsysrnxc.lł : spoista' galaretowata,

nie mazista, niedopuszczalna synereza (rozwarstwienie) przed upĘwem

5 eodzin.

PozosTAŁE WYMAGANIA:

wYKAz sKŁADNIKow:

-

skobiaziemniaczuag0Yo
skrobia pszerma l07o

F'ORMA OPAKOWANIA:

_

worki papierowe węntylowe cŻerowarstwowe a20 kg lub inne według w1łnagan odbiorcy.

wARUNKI PRZECHoWYWAN|A:

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

obcych Zapachów.

oKREs MINIMALNEJ TRWAŁoŚCI:

Zelpol przechow1.wany w oryginalnym opakowaniu, w warunkach zgodnych ze
przez
okres minimum 30 miesięcy.
swoje
właściwości
specyfikacją zachovuje

ołrł lvrrttrtrłłlNEJ TRwAŁoŚcI:

omaczenie daty poprzedza sformułowanie ,'Najlepiej spożyć przed końcem.

'.'' z

oodaniem roku,

NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:

-

idenryfrkowany datą produkcji i oznaczeniem aniany.

wyłrłcłr,{hrRANsPoRowE:

przewozić środkamitranspońow)łni czyst}łni' suchymi, Zabezpieczającyni
Produkt niejest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega
i
zamoknięciem.
przed
uszkodzeniem
opakowania
orzepisom ADR.
oŚwIADczENrE GMO: produkt nie jest modyfiko\ryany genetycznie i Został w}tworzony Z surowców wolnych od

GMO.

oŚwIADczENIE o ALERGENACH: Produłlbezglutenowy.

Produkt zawiera skrobię pszenną.

olskobiapreżelowanajestrozpusZcZalnawwodziena

zimno. Jako 8% dodatek twolzy żel o konsystencji gęst€j, spoisĘ i galaretowaĘ.

pnzrzxłcznxlE KoNSUMENCKIE:

Żelpol skobia preżelowana jest uż1rvana w przemyśle spoĄrrczym jako

substancja Zagęszczająca i substancja wiążąca do ketchupów, majonezów, musŹard, twarożków, jogurtów, dŻ€mów,

mas
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cukiemiczych, lodów, zup, sosów w proszku oraz w1pieków cukiemiczych.

oGRANICZENIA żywNloŚcrown:

brak; Żelpol skrobia preżelowana może być spoż},r ana przez osoby wszystkich

wzÓR ETYKIETY/ZNAK9yANIE:

etykieta opracowana na podstawie obowiązujących przepisów' zgodna

wymań' wegan i wegetarian.

z zaĘc?liikiemlub z ustaleniami Zawartymi w kontakcie.
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