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Nr specyfikacji 

Kod produktu CHA8X00 

Nazwa produktu 

 

KONCENTRAT PIECZARKI PROSZEK 

 

Wydanie 2 z 14.05.2020 

1. Parametry jakościowe 

• wygląd: sypki, beżowy proszek bez zbryleń i 

grudek, dopuszczalne zbrylenia występujących 

pod naciskiem dłoni 

• zapach: charakterystyczny dla pieczarki, 

aromatyczny, bez obcych zapachów 

• smak: charakterystyczny dla pieczarki, bez 

obcych posmaków 

2. Wartość odżywcza w 100 g produktu 

• energia: 352 kcal/ 1474 kJ 

• białko: 5,6 g 

• tłuszcz: 0,2 g 

• w tym kwasy nasycone: <0,4 g 

• węglowodany: 81,6 g 

• w tym cukry proste: <0,1g g 

• błonnik: 1,5 g 

• sól: 3,18 g 

• zawartość wody: max. 4 g 

3. Parametry mikrobiologiczne 

• ogólna liczba drobnoustrojów: max. 100000 

jtk/g 

• drożdże: max. 1000 jtk/g 

• pleśnie: max. 1000 jtk/g 

• Enterobacteriaceae: max. 100 jtk/g 

• gronkowce koagulazododatnie: <10 jtk/g 

• bakterie Salmonella: nieobecne w 25 g 

4. Dodatki 

• maltodekstryna – 50 % 

5. Opakowanie 

• papierowe worki czterowarstwowe z wkładem 

z folii polietylenowej 

• opakowania wyprodukowe zgodnie zgodnie z 

Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 

6. Przechowywanie 

• przechowywać w chłodnych (temperatura max. 

30°C), suchych (wilgotność względna max. 

75%) i ciemnych pomieszczeniach 

7. Termin ważności 

• 24 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 

• zawiera dwutlenek siarki i siarczyny – max 20 

mg/kg 

• nie ma możliwości skażenia krzyżowego 

pozostałymi alergenami występującymi na tej 

samej linii produkcyjnej i w zakładzie 

11. Detekcja metali 

• ferromagentyki – 1,5 mm 

• stal nierdzewna – 2,0 mm 

• metale kolorowe – 2,0 mm 

12. Zgodność z prawem 

• produkt zgodny z ustawodawstwem unijnym  

13. Surowce użyte do produkcji 

• koncentrat pieczarki – 50 % 

• maltodekstryna – 50 % 

14. Status: 

• 100% naturalny 

15. Kraj pochodzenia produktu 

• Polska 

16. Metoda otrzymywania 

• powstał z koncentratu pieczarki w wyniku 

suszenia rozpyłowego na bazie nośnika 

maltodekstryny 
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Specification number 

Product code CHA8X00 

Product name 

 

POWDER MUSHROOM CONCENTRATE 

Issue 2, date: 14.05.2020 

1. Qualitative parameters 

• Appearance: loose, beige powder without 

lumps, acceptable lumps occurring under the 

pressure of the hand 

• aroma: characteristic for mushrooms, aromatic, 

without foreign smells 

• taste: characteristic for mushrooms, without 

foreign tastes 

2. Nutritional value in 100 g of the product 

• energy: 352 kcal / 1474 kJ 

• protein: 5.6 g 

• fat: 0.2 g 

• including saturated acids: <0.4 g 

• carbohydrates: 81.6 g 

• including simple sugars: <0.1g g 

• fiber: 1.5 g 

• salt: 3.18 g 

• water content: max. 4 g 

3. Microbiological parameters 

• total plate count: max. 100,000 cfu/g 

• yeast: max. 1000 cfu / g 

• molds: max. 1000 cfu / g 

• Enterobacteriaceae: max. 100 cfu / g 

• coagulase positive staphylococci: <10cfu /g 

• Salmonella: absent in 25 g 

4. Additives 

• maltodextrin - 50% 

5. Package 

• paper bags with a polyethylene film insert 

• packaging manufactured in accordance with EC 

Regulation No. 1935/2004 

6. Storage 

• store in cool (max. 30 ° C temperature), dry 

(max. 75% relative humidity) and dark rooms 

7. Shelf life 

• 24 months if properly stored in the original 

packing 

8. GMO statement 

• this product and the raw material used to 

produce said product are free from GMO 

9. Ionizing radiation statement 

• this product and its ingredients is not treated 

with ionizing radiation 

10. Allergen 

• contains sulfur dioxide and sulfites - max 20 

mg / kg 

• cross-contamination by other allergens present 

on the same production line and in the plant is 

not possible 

11. Metal detection 

• ferromagnetics - 1.5 mm 

• stainless steel - 2.0 mm 

• non-ferrous metals - 2.0 mm 

12. Raw materials used for production 

• mushroom concentrate - 50% 

• maltodextrin - 50 

13. Suitability data 

100% natural 

14. Country of origin: 

• Poland 

15. Preparation method 

• Product made from mushroom concentrate as a 

result of spray drying based on a maltodextrin 

carrier
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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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