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Nr specyfikacji 

Kod produktu TUR8000 (4010000892) 

Nazwa produktu 

 

KURKUMA MIELONA STERYLIZOWANA 

 

Wydanie 9 z 13.08.2020 

1. Parametry jakościowe 

• wygląd: jaskrawożółty do pomarańczowej barwy 

proszek 

• zapach: ziemisty aromat 

• smak: lekko gorzki 

• wielkość cząstek: max. 5,0 % retencja w 50# 

• wilgotność: max. 10 % 

• zawartość kurkuminy: min. 3,0 % 

• popiół całkowity: max. 9 % 

• popiół nierozpuszczalny w kwasie: max. 1,5 % 

2. Parametry mikrobiologiczne 

• Ogólna liczba drobnoustrojów: max. 50000 jtk/g 

• Ogólna liczba drożdży i pleśni: max. 500 jtk/g 

• E. coli: <3 MPN/g 

• Salmonella: nieobecne w 25 g 

3. Metale ciężkie 

• zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

1881/2006 z późniejszymi zmianami 

4. Opakowanie 

• papierowe worki z polietylenowym wkładem 

foliowym pakowane po 25 kg 

• opakowanie dopuszczone do kontaktu z żywnością 

zgodnie z rozporządzeniami 1935/2004 i 

10/2011/WE z późniejszymi zmianami 

5. Przechowywanie 

• przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w 

szczelnych opakowaniach, z dala od działania 

promienie słonecznych 

6. Termin ważności 

• 12 miesięcy w zalecanych warunkach i opakowaniu 

7. Deklaracja GMO 

• produkt i surowce użyte do produkcji są wolne od 

GMO 

8. Informacja o radiacji 

• produkt nie był poddany radiacji oraz nie zawiera 

takich składników 

9. Deklaracja o alergenach 

• zgodność z WE nr 1169/2011  

• nie zawiera w swoim składzie alergenów, brak 

zakażeń krzyżowych 

10. Deklaracja o pestycydach 

• zgodność z Rozporządzeniem 396/2005/WE z 

późniejszymi zmianami 

11. Status 

• 100% naturalny 

• Żywność Koszerna 

• Żywność Halal 

12. Zastosowanie 

• przyprawa 

13. Surowiec użyty do produkcji 

• ostryż długi (Curcuma longa L.) 

14. Kraj pochodzenia produktu 

• Indie 

15. Metoda otrzymywania 

• sproszkowanie wysuszonych kłączy ostryżu 

długiego 

• produkt poddawany jest sterylizowany 

16. Dodatkowe informacje 

• unikać kontaktu z oczami i skórą 

• używać ostrożnie aby zminimalizować pylenie 

• stosować w pomieszczeniach wyposażonych w 

sprawną wentylację 

• nie zawiera sztucznych barwników jak Sudan I, II, 

III, IV oraz para – Red 

• 100% kurkumy w kurkumie 

17. Deklaracja o WWA 

• zgodność z Rozporządzeniem 1933/2015/WE 

18. Detektor metali 

• Fe – 2,5 mm 

• nie Fe – 2,5 mm 

• stal nierdzewna – 3,4 mm 

19. Wartość odżywcza w 100 g 

• energia: 312 kcal 

• tłuszcz całkowity: 3,25 g 

• w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,838 g 

• sód: 27 mg 

• węglowodany: 67,14 g 

• w tym cukry: 3,21 g 

• w tym błonnik: 22,7 g 

• białko: 9,68 g
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TURMERIC GROUND STERILIZED 

 

Issue 9, date: 13.08.2020 

1. Organoleptic, physical and chemical parameters 

• appearance: bright yellow to orange coloured 

powder 

• odour: earthy aroma 

• taste: slightly bitter 

• moisture: max.10% 

• particle size: max.5.0% retention on 50# 

• curcumin content: min. 3% 

• acid insoluble ash: max. 1,5% 

• total ash: max. 9% 

2. Microbiology 

• total plate count:  max. 50000 cfu/g 

• total yeast and mould count: max. 500 cfu/g 

• E. coli: <3 MPN/g 

• Salmonella: absent in 25 

3. Heavy metals 

• in accordance with the Commission Regulation 

(EC) No. 1881/2006 as amended 

4. Package 

• paper bags with polyethylene foil insert, packed in 

25 kg 

• packaging approved for contact with food in 

accordance with regulations 1935/2004 and 10/2011 

/ EC as amended  

5. Storage 

• store the material in a cool dry area away from 

sunlight 

6. Shelf life 

• best before 12 months under the specified storage 

conditions 

7. GMO statement 

• this product and the raw material used to produce 

said product are free from GMO 

8. Ionizing radiation statement 

• this product and its ingredients is not treated with 

ionizing radiation 

9. Allergen 

• complies with Directive 1169/2011 /EC and ALBA – 

List 

• does not contain allergens, no cross-contamination 

10. Pesticides 

• compliance with Regulation 396/2005 / EC as 

amended 

11. Suitability data 

• Kosher certified 

• Halal certified 

• 100% natural 

12. Intendent use 

• food flavouring 

13. Botanical name 

• Curcuma longa L. 

14. Country of origin 

• India 

15. Process 

• powdering of the dried rhizomes 

• the product is sterilized 

16. Additional information 

• avoid contact with skin and eyes 

• wear face shields/goggles and hand gloves while 

handling 

• use in rooms equipped with efficient ventilation 

• does not contain artificial colors such as Sudan I, II, 

III, IV and para - Red 

• 100% turmeric in turmeric 

17. PAH 

• compliance with Regulation 1933/2015 / EC 

18. Metal detector 

• Fe - 2.5 mm 

• no Fe - 2.5 mm 

• stainless steel - 3.4 mm 

19. Nutritional value per 100 g 

• energy: 312 kcal 

• total fat: 3.25 g 

• including saturated fatty acids: 1,838 g 

• sodium: 27 mg 

• carbohydrates: 67.14 g 

• sugars: 3.21 g 

• fiber: 22.7 g 

• protein: 9.68 g

 

 

Compiled: Magdalena Olczyk 

Approved: Tomasz Rozy 

Date: 13.08.2020 

 



 

DEKLARACJA ALERGENÓW 

INFORMATION ABOUT ALLERGENS 

 

Alergen/ Allergen Użyty do produkcji materiału/ 

Present in finish product 

Występuje w fabryce 

Zboża zawierające gluten oraz ich 

pochodne 

cereals that contain gluten and 

products thereof 

Nie/No Nie/No 

Skorupiaki i ich pochodne 

seafood  (crustaceans and products) 

Nie/No Nie/No 

Jaja i produkty pochodne 

Eggs  products 

Nie/No Nie/No 

Ryby i ich pochodne 

fish and products 

Nie/No Nie/No 

Orzechy i ich pochodne 

nuts and products  

Nie/No Nie/No 

Soja i produkty pochodne 

Soya and products thereof 

Nie/No Nie/No 

Mleko i produkty pochodne 

milk and milk products 

Nie/No Nie/No 

Orzechy ziemne i ich pochodne 

peanut and products 

Nie/No Nie/No 

Seler i jego pochodne 

celery and celeryproducts  

Nie/No Nie/No 

Gorczyca i jej pochodne 

mustard and products 

Nie/No Nie/No 

Sezam i jego pochodne 

sesame seeds and products 

Nie/No Nie/No 

Dwutlenek siarki i siarczany >10 ppm 

sulphor dioxide  and sulfit (SO2) > 10 

ppm 

Nie/No Nie/No 

Łubin i jego pochodne 

Lupin and products thereof 

Nie/No Nie/No 

Mięczaki i ich pochodne 

Molluscs and products  

Nie/No Nie/No 

 
Z powodu warunków uprawy śladowa obecność alergenów roślinnych nie może być całkowicie wykluczona. Ilość takich śladów nie 

przekracza analitycznej granicy oznaczalności./ Caused by cultivation traces of vegetable allergens cannot be completely excluded. 

The amount of such traces does not exceed the analytical limit of determination. 

 

Opracował/ Compiled: Magdalena Olczyk 

Zatwierdził/ Approved: Tomasz Rozy 
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