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Nr specyfikacji 

Kod produktu POR5800 

Nazwa produktu 

 

PROSZEK EKSTRAKTU Z KOŚCI WIEPRZOWYCH 

 

Wydanie 3 z 18.05.2020 

1. Parametry jakościowe 

 wygląd: blado-kremowy proszek 

 smak i zapach: neutralny, mięsny 

 wilgotność: max. 2-6 % 

 rozpuszczalność: rozpuszczalny w 

wodzie 

 pH: 6-7 

2. Wartość odżywcza w 100 g produktu 

 energia: 1750 kJ/ 410 kcal 

 białko: 95 – 99 % 

 tłuszcz: 1- 3 % 

 tłuszcze nasycone: 0,8% 

 sól: 1 - 2 % 

 kolagen : 71 – 77% 

3. Parametry mikrobiologiczne 

 ogólna liczba drobnoustrojów: max. 

10,000 cfu/g 

 ogólna liczba drożdży i pleśni: max. 

100 cfu/g 

 Salmonella: nieobecne w 25 g 

4. Dodatki 

 brak 

5. Opakowanie 

 papierowe worki z polietylenowym 

wkładem foliowym 

 opakowanie jednostkowe zawiera 

25 kg produktu 

6. Przechowywanie 

 przechowywać w chłodnych, 

suchych i ciemnych 

pomieszczeniach. 

7. Termin ważności 

 36 miesiące w zalecanych 

warunkach i opakowaniu 

8. Deklaracja GMO 

 produkt i surowce użyte do 

produkcji są wolne od GMO 

9. Informacja o radiacji 

 produkt nie był poddany radiacji 

oraz nie zawiera takich składników 

10. Deklaracja o alergenach 

 zgodność z Rozporządzeniem 

1169/2011 oraz listą ALBA 

11. Status 

 100% naturalny 

12. Zastosowanie 

 dodatek funkcjonalny 

 źródło białka 

13. Zgodność z prawem 

 produkt zgodny z ustawodawstwem 

unijnym i szwedzkim 

14. Surowiec użyty do produkcji 

 świnia domowa (Sus scrofa F. 

domestica) 

15. Kraj pochodzenia produktu 

 Szwecja 

16. Metoda otrzymywania 

 białko zwierzęce otrzymywane jest 

w wyniku mechanicznej oraz 

termicznej obróbki surowca
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Specification number 

Product code POR5800 

Product name 

 

PORK BONE EXTRACT 

 

Issue 1, date: 25.02.2013 

1. Organoleptic parameters 

 appearance: pale cream fine powder 

 odour: neutral, meaty 

 taste: neutral, meaty 

2. Physical and chemical parameters 

 moisture: max. 2-6% 

 soluble: soluble in water 

 pH: 6-7 

3. Nutritional data 

 energy: 1750 kJ/ 410 kcal 

 protein: 95 – 100% 

 fat: max. 1 -3% 

 saturated fat 0,8 % 

 salt: 1-  2% 

 collagen : 71 -77% 

4. Microbiology: 

 total plate count: max. 10000 cfu/g 

 yeast and mould: max. 100 cfu/g 

 Salmonella: absent in 25 g 
5.  Additives 

 free of any  additives 

6. Package 

 Polyethylene-lined paper bags 

  unit packaging contains 25 kg of product 

7. Storage 

 store in dry, cool and dark place 

8. Shelf life 

 best before 36 months under the specified 

storage conditions 

9. GMO statement 

 this product and the raw material used to 

produce said product are free from GMO 

10. Ionizing radiation statement 

 this product and its ingredients is not 

treated with ionizing radiation 

11. Allergen 

 complies with Directive 1169/2011 EC and 

ALBA-List 

12. Compliance with the law 

product complies with EU and Swedish 

legislation 

13. Suitability data 

 100% natural 

14. Raw material used for production 

• domestic pig (Sus scrofa F. domestica) 

15. Country of origin of the product 

•  Sweden 

16. Process 

 manufactured only by mechanical and 

thermal treatment 

 deriving from fresh pork bone  

17. Application 

 food flavouring 

 source of protein 
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 DEKLARACJA ALERGENÓW 

INFORMATION ABOUT ALLERGENS 

 

Alergen/ 

Allergen 

Użyty do produkcji materiału 

Present in finish product  

Występuje w fabryce 

Used in line or factory 

Zboża zawierające gluten oraz ich 

pochodne 

Cereals containing gluten, namely: wheat, 

rye, barley, oats, spelt, kamut or their 

hybridised strains, and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Skorupiaki i ich pochodne 

Crustaceans and products thereof;  
Nie 

NO 

Nie 

NO 

Jaja i produkty pochodne 

Eggs and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Ryby i ich pochodne 

Fish and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Orzechy i ich pochodne 

Peanuts and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Soja i produkty pochodne 

Soybeans and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Mleko i produkty pochodne 

Milk and products thereof (including 

lactose), 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Orzechy ziemne i ich pochodne 

Peanuts and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Seler i jego pochodne 

Celery and products thereof;  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Gorczyca i jej pochodne 

Mustard and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Sezam i jego pochodne 

Sesame seeds and products thereof;  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Dwutlenek siarki i siarczany >10 ppm 

Sulphur dioxide and sulphites at 

concentrations of more than 10 mg/kg or 

10 mg/litre in terms of the total SO2  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Łubin i jego pochodne 

Lupin and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Mięczaki i ich pochodne 

Molluscs and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 
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