Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie
56-215 Niechlow, ul. Przemysłowa B

tel. +48 65 543 56 26 do28, +48 65 543 56 68, fax +48 65 543 56 05
e-mail: info@ppz-niechlow.pl

Deklaracja alergenów

/

Declaration of allergen

odpowiadając na wymogi konrahęntó\ł l To ąnswer with the requests of

Oferujemy
do sprzedaży:
- skrobię
ziemniaczaną
- Heliopol krochmal
na zimno
- skrobie

modfikowane
żelujące
- białko
ziemniaczane
paszowe

the

pąrtners

pŹedsiębiorstwo / /he company

Przedsiębiorstwo Przemysłu ziemniaczanego SA
w Niechlowie

reprezentowane pzez / represented by

Paweł Pawlak _ Prezes l President

producent surowca
/ raw material producer

Skrobia zięmniaczana Superior Standard
Potąto stąrch superior Standąrd

oświadcza w zakresie stosowania aJergenóvł / !t StąteS in range of application of allergen
obecny w

produkcie / in
Dtoducl prcsent

skladnik|i gtedient

tawves
gluten (ti. pszenica, żyto,.ięczmień, owies zwyczajny, pszęnica opiewioną kamut
zuozu
lub ich ^*i",a;ąó"
szczepy hybrydowe) i produkty pochodnę / cereals containing glulen (i' e. wheat' ryq bafley'
oąts' spelt' kĄmut or their hybridtsed strai s.1 and products thereof
skorupiaki i produkty pochodnę / Crustaceans and products

thercoI-

Jaika i produkty pochodne I Eggs and products thereof
Ryby i produkty pochodne I Fish and products thereof

orzęszki zięmne i produkty pochodne /Peanuts

qW

Nasiona soi i produkty pochodne / Soybeans and products thereof
Mleko i produkty pochodne (łącznie Ż lakto z l Mitk and ploducts thereof (including lactose)
. Almond (Anygdalus communis L \, orzech laskowy / Hazelnut (Corylus
Orz""lly ti.
(Juglans fegia), nerkowięc l cashew (Anacaldium occidentale),
włoski
l
|I/alnut
avellana\, orzech
orzech pekan l Pecan nul (Carya illi oiesis (ll/angenh') K. Koch), orzę;h bftzylliski l Brązil nut
(Berth;lletia eacetsą), fistaszęk / Pistąchio nut (Pistacią vera), orzęch makadamia / Mącadąmia nut
(Macadąmia lenifolia) i produkty pochodne l and płoducts
Seler zwyczainy i produkty pochodnę / C]elery and products thereof

.tgd.

the19ą|-

p ochodnę l Mustard seeds and proclucts thered
Nasiona sezamu I produkty pochodne / Sesame seeds and producls thereof
D*"tl*'eL.s.l"rki i sarczyny w stężęl]iach powyżęj l0 mg/kg lub l0 mg/l w przeliczęniu na so2 /
,9.llDhur dixide and sL Dhites at concent]'ątions ofmore tha ]0 m?/kg lub l0 mg/litle eryressed as Są

Gorczyca i produkty

Łubin i produkty pocho<lne l Lupine

Mięczaki i produkty pochodne l Y/imps

x wslGzuie

products thereof

ancl

poprarYna odpowiedź / the

and

x

ploducts theleof

indicat€Ś

the correct answer

./

Dare:2018-09-14
Nazwisko

/

Nan e: Pawęł Pawlak

sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, lX Wydział Cospodarczy, Nr KRS 00ooo9o422
Kapitał akcyjny 255oo00,- zl w całościopłacony
']
Konto bankowe: BcŻ s.A' Leszno 23 2030 0045 l10 0000 0023 5110
RECON 4l0255576
NtP 699-10-04-225

www.ppz-niechlow.pl
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