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Nr specyfikacji
Kod produktu

CHV7K03 (800030)
Nazwa produktu

SZCZYPIOREK RURKA 3mm
Wydanie 6 z 13.05.2020
1. Parametry jakościowe
• wygląd: rurki 3 mm barwy jasnozielonej,
dopuszczalna obecność rurek barwy brązowej
• smak i zapach: aromatyczny, korzenny, nieco
przypominający cebulę, charakterystyczny dla
szczypiorku
• wilgotność: max. 6 %
2. Wartość odżywcza w 100 g produktu
• energia: 273 kcal/ 1141 kJ
• białko: 24,73 g
• węglowodany: 10,43 g
• w tym cukry proste: 10,33 g
• tłuszcze: 5,11 g
• w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,73 g
• błonnik pokarmowy: 41,44 g
• sód: 21 mg
• źródło danych: Bundeslebensmittelschlüssel
3. Parametry mikrobiologiczne
• ogólna liczba drobnoustrojów: <100000 cfu/g
• E. coli: <10 cfu/g
• pleśnie: max. 1000 cfu/g
• drożdże: max. 1000 cfu/g
• Salmonella: nieobecne w 50 g
4. Dodatki
• brak
5. Opakowanie
• papierowe worki/kartony z polietylenowym
wkładem foliowym

•

opakowanie przeznaczone jest do
kontaktu z żywnością i spełnia wymagania
zgodnie z Rozporządzeniem
WE/1935/2004

•

przechowywać w chłodnych, suchych i
ciemnych pomieszczeniach.
7. Termin ważności
• 18 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 WE nr 1169/2011
• nie zawiera w swoim składzie alergenów
• na tej samej linii produkcyjnej nie występują
alergeny
11. Status
• 100% naturalny
• Żywność Koszerna
• Halal
12. Zgodność z prawem
• produkt zgodny z ustawodawstwem unijnym i
niemieckim
13. Kraj pochodzenia produktu
• Niemcy
14. Metoda otrzymywania
• świeżo zebrany szczypiorek poddawany jest
procesowi mycia, a następnie jest cięty
• szczypiorek suszony jest gorącym powietrzem
a następnie mechanicznie oczyszczany, m. in.
przy użyciu detektorów metali
15. Zastosowanie
• susz warzywny

6. Przechowywanie
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1. Organoleptic parameters
• appearance: rings (3mm)
• colour: bright green colour with some brown
parts
• odoru: aromatic, a bit like onion, typical of
chive
• flavour: spicy, a bit like onion, typical of chive
2. Nutritional data
 Energy: 273 kcal / 1141 kJ
 Carbohydrates: 10,43 g
of which sugars: 10,33 g
 Fats: 5,11g
of which SAFA: 0,73 g
 Proteins: 24,73 g
 Dietary fibre: 41,44 g
 Sodium (Na) 21 mg
3. Process
• Produced from freshly harvested, washed, cut,
air-dried and machine cleaned material
4. Physical parameters
• moisture: max. 6%
5. Microbiology
 Total count: max. 100000 cfu/g
 Yeast: max. 1000 cfu/g
 Mould: max. 1000 cfu/g
 Salmonella: negative / 50g
 E.coli: <10 cfu/g
6. Additives

• free of any additives
7. Package
• bags / cardboards with PE - Inliner
8. Storage
• store in full, tight containers in a cool dry and
dark place, protected form light and oxidation
9. Shelf life
• 18 months if properly stored in the original
packing
10. GMO statement
• this product and the raw material used to
produce said product are free from GMO
11. Allergen declaration
• compliance with EC No. 1169/2011
• does not contain allergens
• no allergens are present on the same production
line
12. Ionizing radiation statement
• this product and its ingredients is not treated
with ionizing radiation
13. Suitability data
 100% natural
 Kosher
 Halal
14. Country of origin
• Germany
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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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