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OPIS PRODUKTU:

NAZWA PRODUKTU: Skrobia ziemniaczina Superior

KRAJ POCHODZENIA: Polska
oPIs PRoDUKTU KoŃcowEco: skrobia ziemniaczana

otrZym}Ąłana jest przez mechanicme oddzielenie od innych
częściskładowych ziemniaka, wyphkanie, oczyszrzenie' wysuszenie i odsianie; przemaczona jest do celów spoŹ}''l czych
i technicanych. Skrobia ziemniaczana zaliczaIa jest do składników z}'\ ności.

wARToŚć oDżYWCZA lfi) g PRoDUKTU:
wARToŚĆ ENERGETYCZNA: l38o

kJ/325 kcal

TŁuszcz|
_

< 0,3 g
w t}m kwasy tłuszczowe nasycone: <

WĘGLoWoDAItl-Y:
-

81 g

w tj'm cukry: < 0'5 g

BIAŁKo:
sÓL:

0,l g

<

0.3 g

o,o1 g

WYMAGAI\'IA ORGATIOLEPTYCZNIE:

WYGLĄD' KoNsYsTENcJA: drobny proszek

BARWA:

czysto biała nie ciemniejsza od wzorca II; wg systemu CIE, L nie mniej niz

ZAPACH: typowy

9l

bez obcego zapachu

SMAK: tlpowy bez

obcego posmaku

WYMAG,ĄNIA r'IZYKoCHEMICZNE

:

zANlECzvszCzENIA MAKRosKoPoWE

(ilośćpstrocin na 1 dm2): nie więcej niż 80 (z dopuszczahą tolerancją

do 20o/o)

wILGoTNoŚĆ:
pH: 6,5

-

nie więcej niż 20% (m/m)

8,5

zAwARToŚć PoPIoŁU

(w suchej masie): nie więcej niŻ0,40% (m/m)

zAwARToŚć sUBsTANcJI MINERALNYCH
w suchei masi€): nie więcej riż 0'0'7%0 (rrlm)

(nierozpuszczalnych w 10 7o roŹworz€

GĘsToŚć/ cĘżAR NAsYPowY PYŁÓw: l,450
TEMPERATURA zAPŁoNU: 380'c

TEMPERATURA SAMoZAPŁONU:

430oC

kgldm3 (gęstośćskobi l'65 kg/dm)

kwasu solnego'
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DoLNE GRANICE wYBUcHowoŚcI

pyłÓw: Milcostatyka

Mikrodl'namika -

zwARToŚć DITLENKU SIARKI:
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Systemu Zarządzania Jakością

0,040_ 0,085 kg/m3
0,

t

05 kg/m3

nie więcej niż lo mg/kg

zAwARToŚĆ METALI szKoDLIwYcH DLA ZDRoWIA
- arsenu 0,10

(w mg,&g) nie więcej njż1

-kadmu 0,10
_ ołowiu 0' l0

_

rtęci

0,05

NAJwYższY DoPUszczALNY PozIoM PozosTAŁoŚcl PESTYCYDÓW:

2006 r' o bezpieczeitstwie

łvmościi a'\łienia; Rozporądzeniem

zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia

nr 396/2005 oraz pÓzniejs4łni anianami.

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE:
oGÓLNA LIczBA DRoBNoUSTRoJÓW:
oGÓLNA LIczB ADRożDży I nie
oGÓLNA LIczBA PLEŚNI:

więcej

nie więcej niż lo ooo w

niż loo w l g

nie więcej niż 500 w

oBEcNoŚĆ sTAPHYLococCUS AUREUS:
ESCHERICHIA COLI:

lg

lg

nieobecne w

lg

< 10 w I g

oBEcNoŚĆ PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA:

nieobecne w 25 g

PozosTAŁE WYMAGANIA:
wYKAz SKŁADNIKÓW:

-

skobia ziemliaczana

FORMA OPAKOWANIA:

_
-

opakowania t}pu Big Bag a 1000 kg lub inne wedfug wynagań odbiorcy,
worki papierowe wentylowe (wielowarstwowe) a 25 kg,
torebki papierowe a I kg,
torebki papierowe powlekane folią (zgrzewane) a 0,5 kg.

WARUNKI PRZECHOWYWAI\{IA: przechowyrvać
obcych zapachów.

w such1łn miejscu. Pomieszczenia suche, czyste i przewiewne, bez

oKREs MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: skobia

ziemniaczana przechowywana w oryginalny'rn opakowaniu,
w warunkach zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwości
przez okes minimum pięciu lat.

DATA MINIMALNEJ TRwAŁoŚcI: oznaczenie daty poprzedza sformułowanie ,,Najlepiej spozyć przed końcem...''

z podaniem roku.

NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:

-

identyfikowany datą produkcji i oztaczeniem aniany.
przewozić środkamitranspońow}mi czystymi, suchyni' zabezpieczając1łni
opakowania przed uszkodzeniem i zamoknięciem. Prodult niejest klasyfrkowany jako niebezpieczny i nie podlega
przepisom ADR.

WYMAGANIA TRANSPoROWE:
oŚwIADczENIE GMo:

GMO.

produkt nie jest modyfikowany geneĘcmie i został w}twormny Z surowcow wolnych od

oswIADczENlE o ALERGENACH: produllnie

zawiera żadnych składników alergennych.
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PRZEZNACZENIE KONSUMENCKIE: skrobia ziemniaczana
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stosowana jest:

_ w przemyśle spożywcrym _jako składnik koncentratów spoa'wcrych,
_ w przemyśle mięsnym, piekarniczym, cukierniczym _ jako surowiec lub dodatek do produkcji'
- w przemyśle farmaceutycaym - jako dodatek do produkcji' leków,
- w gospodarstwie domow1łn _jako składnik lub dodatek do wyrobów kulinarnych,
jak rórłnież przeznaczonajest do celów technicmych w różnych gałęziach przemysłu.
Produkt ten jest przezf€rczony do spoŻlcia po przygotowaniu.

oGRANICZENIA żywNoŚcrown:

brak; skrobia ziemniaczana może być spoŻ},\łana przez osoby wszystkich vyznan,

wegan i wegetarian.

wzÓR ETYKIETY/ZNAKoWANIE:

etykieta opracowana na podstawie obowiązujących przepisÓw, zgodna
z załącntkiem lub z ustaleniami zawartymi w kontrakcie.

