Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie
56-215 Niechlów, ul. Przemysłowa 8
tel. +48 65 543 56 26 do 28, +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 kontrahentów /
przedsiębiorstwo

Oferujemy
do sprzedaźy:
- skrobię
ziemniaczaną
- Heliopol krochmal
na zimno
- skrobie
modyfikowane
żelujące
- białko
ziemniaczane
paszowe

/

To ąnswer with the requests ofthe pąrtners

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA

rłe compąny

w Niechlowie

Ieprezentowane pŻez l represented by

Paweł Pawlak _ Prezes / Member ofthe Board

producent surowca

Skrobia ziemniaczana Superior Standard
Potato Starch Superior Stąndard

/

rav material producer

Oświadcza w zakresie stosowania alergenów

/

It Stątes in rąnge ofąpplicątion of allergen

w produkcie
in produkt pres€nt

ob€cny
/

skladnik / ingredient

taVy€s

nie/no

Zboża zawieraJące glutęn (tj' pszenica, Ź}ło,jęczmień, owies zwycŻajny, pszenica oplewioną kaDlut lub
ich szczepy hybrydowe) i produky pochodne / Cereals containing gluteu (i.e. wheat, rye, berley, oats,
sDelt. kmut or their hvbridised strains) and oroducts thereof

x

Skorupiaki i produkty pochodne

X

/

Crustacears and products thercof

produll) pochodne / Eggs and producls rhereof

x

Ryb) i produkr) pochodne 'Fich and producrs (hereoI

x

orŻeszki Żiemne i produkty pochodne

X

Jajka

r

/ Peanuts and products thereof

Nasiona soi i produkty pochodne / soybęans and products tlrereof

X

Mleko i produkty pochodne (]ącznie z laktozą) / Milk and products thereof(including lactose)

X

orzechy tj. migdał /Nuts i'e. Almond (Amygdalus communis L')' orzech laskowy / HaŻęlnut (corylus
avellana), orzech włoski / Walnut (Juglans regia), nerkowiec / cashew (Anacardiun occidentale)' orzech

x

Seler zwyozajny i produkty pochodne

x

Gorczyca i produkty pochodne

/

/

Celery and products thereof

x

Mustard and products thereof

X

Nasiona sezamu i produkty pochodne / Sesame sęeds and products ther€of
Dwutlenek s iarki i siarczyny o stężeniach powyżej l omg/kg lub l omg/l w pfzeliczeniu na so
dixide and su]phites at concentrations ofmore tha l0m94(g or lomg/litre expressęd as so,

Lubin i produkty pochodne

/

Mięczaki i produkty pochodn€

/

sulphur

/

x

wimps and products thereof
the

x indicatcs

Date: 2020-12-09

Nazwisko / Name: Pawel Pawlak

x
x

Lupine and products thereof

x wskazuje poprawną odpowiedź/

Data

, /

the correct answer

PREZES
Yoapis

t

U

śffifLBaulak

Sąd Rejes1rowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, lX Wydział Gospodarcz' Nr KRs 0000090422

Kapitał akcyjny 2550000,- zl w całościoplacony
Konto bankowe: Bcż 5.A. Leszno 23 2o3o oo45 ] t'l0 0000 oo23 5l '|0
RE(ION 410255576
NtP 699-10-04-225
www.ppz-niechlow.pl

