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Nr specyfikacji 

Kod produktu LOV1J01 

Nazwa produktu 

 

OLEOREZYNA KORZENIA LUBCZYKU 

 

Wydanie 6 z 13.05.2020 

 

1. Parametry jakościowe 

 wygląd: ciemnobrązowa do czarnej 

barwy, lepka ciecz 

 zapach: charakterystyczny dla 

lubczyku 

 smak: charakterystyczny dla lubczyku 

 rozpuszczalność: rozpuszczalna w 

wodzie 

 zawartość olejków lotnych: 0,34-0,55 

ml/100gm 

2. Pozostałości rozpuszczalników 

 etanol: max. 25 ppm 

3. Metale ciężkie: 

 ołów: <2 ppm 

 arsen: <1 ppm 

 kadm: <1 ppm 

 rtęć: <1 ppm 

4. Parametry mikrobiologiczne 

 Ogólna liczba drobnoustrojów: <10 

cfu/g 

 Ogólna liczba drożdży i pleśni: <10 

cfu/g 

 E. coli: <3 MPN/g 

 Salmonella: nieobecne w 25 g 

5. Pozostałości mikotoksyn: 

 aflatoksyna B1: <5 ppb 

 aflatoksyny (B1+B2+G1+G2): <10 ppb 

6. Przechowywanie 

 przechowywać w oryginalnych i 

szczelnych opakowaniach 

 chronić przed dostępem światła oraz 

działaniem ciepła 

7. Termin ważności 

 12 miesięcy w zalecanych warunkach i 

opakowaniu 

8. Deklaracja GMO 

 produkt i surowce użyte do produkcji 

są wolne od GMO  

 zgodność z WE nr 1169/2011  

 zgodność z listą ALBA 

9. Informacja o radiacji 

 produkt nie był poddany radiacji oraz 

nie zawiera takich składników 

10. Status 

 100% naturalny 

 Halal 

 Kosher 

11. Zastosowanie 

 Aromat 

 Do użytku w przemyśle spożywczym 

12. Zgodność z prawem 

 produkt zgodny z ustawodawstwem 

unijnym i niemieckim 

13. Surowiec użyty do produkcji 

 lubczyk ogrodowy (Levisticum 

officinale L.) 

14. Kraj pochodzenia produktu 

 Anglia 

15. Metoda otrzymywania 

 ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

16. Deklaracja zgodnie z Rozporządzeniem 

WE 1334/2008 

 naturalny aromat lubczyka 

 Naturalny ekstrakt lubczyka 

17. Dodatki 

 Syrop glukozowy otrzymywany z 

ekstraktu słodowego jęczmiennego
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Specification number 

Product code LOV1J01 

Product name 

 

 OLEORESIN LOVAGE ROOT 

 

Issue 6, date: 13.05.2020 

 
1. Organoleptic parameters 

 appearance: dark brown to black viscous 

liquid 

 odour: characteristic of lovage 

 taste: characteristic of lovage 

2. Physical and chemical parameters 

 solubility: soluble in water 

 volatile oil content: 0.34-0.55 ml / 100gm 

3. Process 

 Solvent extraction of Levisticum officinale 

L. 

4. Microbiological parameters 

• Total number of microorganisms: <10 cfu / 

g 

• Total number of yeasts and molds: <10 cfu 

/ g 

• E. coli: <3 MPN / g 

• Salmonella: absent in 25 g 

5. Heavy metals: 

• lead: <2 ppm 

• arsenic: <1 ppm 

• cadmium: <1 ppm 

• mercury: <1 ppm 

6. Solvent residue 

 ethanol: max. 25 ppm 

7. Residues of mycotoxins: 

• aflatoxin B1: <5 ppb 

• aflatoxins (B1 + B2 + G1 + G2): <10 ppb 

7. Storage 

 store in full, tight containers in a cool dry 

place, protected form light and oxidation 

8. Shelf life 

 best before 12 months under the specified 

storage conditions 

9. GMO statement 

 this product and the raw material used to 

produce said product are free from GMO 

 complies with Directive 1169/2011 

 complies with ALBA list 

10. Ionizing radiation statement 

 this product and its ingredients is not 

treated with ionizing radiation 

11. Legislation 

 complies with EU regulation  

12. Intendent use 

 food flavouring 

13. Suitability data 

 Kosher certified 

 Halal certified 

 100% natural 

14. Botanical name: 

• Levisticum officinale L. 

15. Country of origin 

 England 

16. Declaration in accordance with EC 

Regulation 1334/2008 

• natural lovage aroma 

• Natural lovage extract 

17.Added substances  

• Glucose (corn) syrop (made out of E422 

and Barley malt extract)
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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 

Tak 

Yes 

208 ppm 

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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