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OPIS PRODUKTU:

NAZWA PRODUKTU: żelpol skrobia preżelowana
KRAJ POCIIODZENIA; Polska
oPIS PRoDUKTU KoŃcowEGo: zelpoI skrobia preżelowana jest ploduktem uryskanym przez termicmą oblóbkę
roŻworu sklobi,

następniejej wysuszenie i zmielenie.

a

wARTośćoDżYwczA 100 g PRoDUKTU;
wARToŚc ENERGETYCZN A:
TŁUszCz|

kwasy tłuszczowe nasycone:

WĘGLoWoDANY:94
tym cukry:

BIAŁKo:

kcal

< 0'3 g

- w tym

- w

1609 kJl3'19

< 0'3

SOL: 0,02 g

<

<

0,1 g

g

0,2 g

g

- zawartość soli

wynikawyłącznie z obecności naturahie występującego sodu

WYMAGAN IA ORGA}IOLEPTYCZNE:

wYGLĄD' KoNSYSTENCJA:

drobny sypki proszek

BARWA:

biala do kremowej

ZAPACH:

typowry bez obcego zapachu

SMAK: t}powy bęz obcego posmakr]

W\łIAGANIA FIZYKoCIIEMICZNE:
wlLGoTNoŚc:

pH:5,5

max. l0% (m/m)

8,0

Lepkość:4000 ó000 cP

zAwARToŚć PoPIoŁU

(w suchej masie): nie więcej niż 0,5% (m/m)

zAwARToŚĆ SUBSTANcJl MlNERALNYCH (nierozpuszczahyci
w suchei masi€):

GRANULACJA

nie więcej niż 0,l% (m/m)

(pozostalość na sicie 0,2 mm): mar. 7%

zwARToŚĆ DITLENKU SlARKI:

nie więcęj niż l0 mg/kg

w 107o roztworz€

kwasu solnego,
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(w mg/kg) nie więcej niż:

0,1

-

0,2

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE:

oGÓLNA LIczBA DRoBNoUSTRoJÓW:
oGÓLNA LrczBA DRożDżY: nie
oGÓLNA LICZBA PLEŚNI:

więcej

nie więcej niŹ 10 000 w

niż l00 w

nie więcej niż 500 w

oBEcNoŚĆ sTAPH\'LococcUS AURIUS:
oBEcNoŚĆ EscHERIcHrA coLI:

1

1

lg

g

g

nieobecne w 1 g

nieobecne w 1 g

oBEcNoŚc PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA:

nieobecne w 25 g

WYMAGANIA DLA ŹELU sPoRZĄDzoNEGo zE sKRoBI PREżELoWANEJ żELPoL
SMAK: tlpowy

ZAPACH: tlpowy bez obcego zapachu
KoNSYSTENCJA : spoista, galarętowata,

nie mazista, niedopuszczalna s1.nereza (rozwarstwienie) przed upĘwem

5 sodzin.

PoZosTAŁE WYMAGANIA:

wYKAz SKŁADNIKoW:

_
_

skobia zięmni aczala
skobia oszęnna l07o

90%o

FORMA OPAKOWANIA:

-

worki papierowe wentylowe cŻ€Iowarstwowe

a 20

kg lub inne według wymagań odbiorcy.

WARUNKI PRZECHoWYWANIA: przechowywać w

suchym miejscu. Pomięszczęnia suchę, czyste i przewiewne, bez

obcych zapachów.

oKRES MINlMALNEJ TRwAŁoŚCI: Zelpol

przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w warunkach zgodnych

ze specyfikacją zachowuje swoje właściwościprzez okres minimum 36 miesięcy'

DATA MlNlMALNEJ TRwAŁoŚcl: omaczenie daty poprzedza sformułowanie ,'Najlepiej spożyć przed końcem..."
z oodaniem roku.

NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:

-

identyfikowany datą produkcji i oznaczeniem zmiany'

WYMAGANIA TRANSPoRoWE: przewozić środkamitransportowymi crystymi, suchymi, zabezpieczającymi

opakowania przed uszkodzeniem i zamoklięciem. Plodukt niejest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega
orzeoisom ADR.
oŚwIADcZENlE GMO: produkt nie jęst mod}frkowany gen€tycmie i Został wytworzony Z surowców wolnych od

GMO.

oŚwIADczENIE o ALERGENACH: Produkt bezg1utenowy' Produkt zawiera skrobię pszenną.
sPosÓB UżYCIA/PRZYGoTowANlA Do sPożYcIA: Żelpol skrobia preżelowana jest rozpuszczalna
na zimno. Jako

8%o

w wodzie

dodatek twolzry że| o konsystencji gęstej, spoistej i ga|aletowatej.

PRZEZNACZENIE KoNsI]MENCKIE; Żelpol skrobia

preżęlowana jęst używana w przemyśle spoĄwczym.jako
substancja zagęszczająca i substancja wiążąca do ketchupów, ma.jonezów' musŻard, twalożków, jogurtów, dżęmów, mas
cukiemiczvch. lodów. zup. sosów w proszku oraz urypieków cukięmiczych.
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oGRANICZENIA żywxoŚclown:

brak; Żelpol skrobia preżelowana może być spożywana przez osoby wszystkich

wzoR ETYKIETY/ZNAKoWANIE:

ętykieta opracowana na podstawie obowiązującycb przepisów, zgoclna

wymań, wegan i wegetarian.

z załącmkiem lub z ustaleniami zawa.rtymi w kontrakcie.

