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OPIS PRODTJKTU:

NAZWA PRODUKTU: Skrobia ziemniaczana Superior Standard

KRAJ POCHODZENIA: Polska
oPIs PRODUKTU KoŃcowEco: skobia ziemniaczana otrłmywana

jest przez mechanicme oddzielenie od innych
częściskładorłych ziemrriaka, ł1płukanie,oczysznzsnie, wysuszenie i odsianie; przrntaczona jest do celów spożywczych
i techniczrrych. Skrobia ziemniaczana zaliczana_jest do składników łwności.

wARToŚĆ oDżYWCZA

100 g

wARTośćENERGETYCZNA:

PRoDIJKTU:
1380 kJ/325 kcal

TŁUSZCŻ: < 0,3 g
- w Ęłn kwasy tłuszczowe nasycone:

<

0,l

WĘGLoWoDANY: 8l g
-

w Ęm cukry: < 0,5 g

BIAŁKo:

<

0,3 g

sÓL: o,0l g

WYMAGA}IIA ORGAITIOLEPTYCZNE
WYGLĄD' KoNsYsTENcJA:

BARWA:

:

drobny proszek

czysto biała nie ciemniejsza od wzorca I; wg systemu CIE, L nie mniej niż 93

ZAPACH: typowy bez
SMAK: typowy

obcego zapachu

bez obcego posmaku

WYMAGANH FIZYKOCHEMICZNE:
zANIECzYszczENIA MAKRosKoPowE

(ilośćpstrocin na

1 dm2): nie

więcej \iŻ 50 (z dopl)szczalną tolerancją

do 20o/o)

WILGoTNoŚĆ: nie więcej niż 20% (rrlm)
pH: ó'5 _ 8'5

zAwARToŚĆ PoPIoŁU

(w suchej masie): nie więcej niż 0,35o/o (mlm)

zAwARToŚĆ sUBsTANcJI MINERALNYCH
w suchej masie): nie więcej niż 0,06% (m/m)

(nierozpuŚzczalnych w lo yo rońworze kwasu solnego,

GĘsToŚĆ/ CIĘżAR NAsYPowY PYŁÓw: l,450
TEMPERATIJRA ZAPŁoNU:

3

80"C

TEMPERATURA sAMozAPŁoNU: 430"c

kg/dm3 (gęstośćskobi l,65 kg/dm)
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0,040 _ 0,085 kglm3
0, I 05 kg/m3

nie więcej niż l0 mg/kg

zAwARToŚć METALI szKoDLIwYcH DLA ZDRoWIA
- arsenu 0,10
- kadmu 0,10
-

D2t lP4

Data aktualizacj

DoLNE GRANICE wYBucHowoŚcr ,ryyłÓw: Milffostatyka
Mikodynamika -

zwARToŚĆ DITLENKU SIARKI:

Nr dokumentu:

(w mg/kg) nie więcej niż:

ołowiu 0'l0

rtęci

0'05

NAJwYższY DoPUszczALNY PozIoM PozosTAŁoŚcl PESTYCYDÓW:

zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. obezpieczeństwie Z}'\łnościi źłlwienia;Rozporządzeniemnr 396/2005 oraz pózrriejsąłni mtianami.

WYMAGAMA MIKROBIOLOGICZNE:
oGÓLNA LIczBA DRoBNoUSTRoJÓW:
oGÓLNA LIczBA DRożDżY: nie
oGÓLNA LIczBA PLEŚNI:

więcej

nie więcej niż l0 000 w

niż 100 w l

nię więcej niż 5oo w

oBEcNoŚć STAPHYLococcUs AUREUS:
ESCHERICHIA COLI:

lg

g

lg

nieobecne w

lg

< 10 w I s

oBEcNoŚć PAŁEczK RoDZAJU SALMoNELLA:

nieobecne w 25 g

PozosTAŁE WYMAGAI\IIA:

wYKAz SKŁADNIKÓW:

-

skrobia ziemniaczana

FORMA OPAKOWANIA:

_
-

opakowania ł?u Big Bag a 1000kglub inne według wymagan odbiorcy'
worki papierowe wenĘlowe (wielowarstwowe) a 25 kg,
torebki papierowe a I kg,
torebki papierowe powlekane folią (zgrzewane) a 0,5 kg.

WARUNKI PRzEcHowYwANIA: przechowyrłać w

such1łn miejscu. Pomieszczenia suche' cryste i przewiewne, bez

obcych zapachów.

oKREs MINIMALNEJ TRWAŁoŚCI: skobia

ziemniaczana przechowyrvana w oryginaln1,rn opakowaniu,
w warunkach zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwościprzez okres minimum pięciu lat.
DATA MINIMALNEJ TRwAŁoŚc|i oznaczpnie daq poprzedza sformułowanie ,'Najlepiej spoŹyć przed końcem...''
z podaniem roku.

NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:

-

identylrkowany datą produkc_ii ioanaczeniem aniany'
WYMAGANIA TRANsPoRowE: przewozić środkamitransportowymi czystymi, suchyni, zabezpieczającpi
opakowarria przed uszkodzeniem i zamoknięciem. Produkt nie jest klasyfikowanyjako niebezpieczry i nie podlega

orzeoisom ADR.

oŚwIADczENIE GMo:

produkt nie jest modyfikowany genetycznie i został w)'tworzony z surowców wolnych od

GMO.

oŚwIADczENIE o ALERGENACH:

produkt nie zawiera żadnych składników alergennych.
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PRZEZNACZENIE KONSUMENCKIE: skobia ziemniaczana stosowana jest:
- w przemyśle spożywczym jako składnik koncentratów spożryvłczych,
- w przemyśle mięsnym, piekamiczym, cukiemicrym _jako surowiec lub dodatek do produkcji,
- w przemyśle farmaceutycznym _jako dodatek do produkcji leków,
- w gospodarstwie domowym jako składnik lub dodatek do w}Tobów kulinamych'
JakrównieŻprzemaczonajest do celÓw tecbniczrrych w rÓinych gałęziach przemysfu.
Produłt ten jest przemaczony do spożycia po przygotowaniu.

oGRANICZENIA żywNoŚcrowE: braĘ słrobia ziemniaczana

może być spożywanaprzpz osoby wszystkich wyzrrari,

wegan i wegetarian.

wzoR ETYKIETY/ZNAKoWANIE:

etykieta opracowana na podstŻwie obowiązujących przepisów, zgodna

z załącmkiem llb z ustaleniami zawartymi w kontrakcie.

