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Nr specyfikacji
Kod produktu

GLC8Q90
Nazwa produktu

PROSZEK CZOSNKOWY PRAŻONY
Wydanie 2 z 12.05.2020

1. Parametry jakościowe
 wygląd: jasno kremowy do jasnobrązowego
 zapach: charakterystyczny, jak świeży czosnek
 smak: charakterystyczny dla czosnku
 wilgotność: < 7%
 popiół (nierozpuszczalny w HCl) <0,3%
 współczynnik rehydracji: 1:5
 czas gotowania: 5-10 min
2. Wartość odżywcza w 100 g produktu
 energia: 356,71 kcal/ 1513,27 kJ
 woda: 5,0 g
 białko: 15,77 g
 tłuszcz: 0,31 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe: 0,06 g
 węglowodany: 32,32 g
w tym cukry proste: 70,35 g
 błonnik pokarmowy: 4,72 g
 sód: 0,041 g
 sól: 0,1 g
 minerały: 3,85 g
 cholesterol: 0 g
 alkohol: 0g
3. Parametry mikrobiologiczne
 ogólna liczba drobnoustrojów: < 300 000 cfu/g
 pleśnie i drożdże: < 1 000 cfu/g
 Enterobacteriaceae: < 500 cfu/g
 E. coli: <10 cfu/g
 Salmonella: nieobecne w 50 g
4. Przechowywanie i Termin ważności
 przechowywać w chłodnych, suchych
ciemnych pomieszczeniach, max. 25°C, max.
65% r.H

 12 miesiące w zalecanych warunkach i
opakowaniu
5. Deklaracja GMO
 produkt i surowce użyte do produkcji są wolne
od GMO
6. Informacja o radiacji
 produkt nie był poddany radiacji oraz nie
zawiera takich składników
7. Deklaracja o alergenach
 zgodność z WE nr 1169/2011
 zgodność z listą ALBA
8. Status
 100% naturalny
9. Deklaracja o pestycydach
 zgodność z Rozporządzeniem 396/2005/WE
10. Zawartość metali ciężkich
 zgodność z Rozporządzeniem 1881/2006/WE
11. Zgodność z prawem
 produkt zgodny z ustawodawstwem unijnym i
niemieckim
12. Surowiec użyty do produkcji
 czosnek pospolity (Allium sativum L.)
13. Kraj pochodzenia produktu
 Niemcy/Chiny
14. Metoda otrzymywania:
 Świeży czosnek poddawany jest procesowi
sortowania, mycia, obierania oraz krojenia
 Czosnek jest ostrożnie suszony gorącym
powietrzem i pakowany w opakowania
jednostkowe
15. Warunki transportu
 czyste środki transportu przystosowane do
spedycji wyrobów spożywczych.
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1. Organoleptic and physical parameters
 Appearance: creamy light to light brownish
 Odour: Typical like fresh Garlic
 Flavour: True to type
 Moisture: < 7%/ 70°C
 Sand (HCl insoluble): <0,3%
 Rehydration Ratio: 1:5
 Cooking Time: 5-10 min.
2. Nutritional values (100 g)
 Energy: 356,71 kcal/ 1513,27 kJ
 Water: 5,0 g
 Protein: 15,77 g
 Fat: 0,31 g
Saturated fatty acids: 0,06 g
 Carbohydrates: 70,35 g
Sugar: 70,35 g
 Dietary Fiber: 4,72 g
 Sodium: 0,041 g
 Salt: 0,1 g
 Minerals: 3,85 g
 Cholesterol: 0 g
 Alcohol: 0g
3. Bacteriological Examination
 Total Plate Count: < 300 000 cfu/g
 Yeast and Mould: < 1 000 cfu/g
 Coliforms: < 500 cfu/g
 E. coli: <10 cfu/g
 Salmonella: negative in 50 g
4. Storage and Shelflife:
 12 months, max. 25°C, max. 65% r.H., in
original closed packaging

5. GMO statement
 this product and the raw material used to
produce said product are free from GMO
6. Ionizing radiation statement
 this product and its ingredients is not treated
with ionizing radiation
7. Allergen
 complies with Directive 1169/2011
 complies with ALBA list
8. Suitability data
 100% natural
9. Pesticide statement
 complies with Directive 396/2005/WE
10. Heavy metal content
 complies with Directive 1881/2006/WE
11. Legal Compliance
 The product meets the requirements of the
European and German food law (LFGB)
12. Raw material used for production
 Garlic (Allium sativum L.)
13. Country of origin
 Germany/China
14. Processing
 Fresh Garlic, peeled, washed, cut and dried and
toasted, free from skins, free from foreign parts
15. Transport conditions
 clean means of transport adapted for
forwarding food products
.
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DEKLARACJA ALERGENÓW
INFORMATION ABOUT ALLERGENS

Alergen/ Allergen

Użyty do produkcji materiału/ Present in
finish product

Zboża zawierające gluten oraz ich pochodne

Nie/No

cereals that contain gluten and products thereof

Skorupiaki i ich pochodne

Nie/No

seafood (crustaceans)

Jaja i produkty pochodne

Nie/No

eggs and egg products

Ryby i ich pochodne

Nie/No

fish and fish products

Orzechy i ich pochodne

Nie/No

nuts and products thereof

Soja i produkty pochodne

Nie/No

Soya and products thereof

Mleko i produkty pochodne

Nie/No

milk and milk products and lactose

Orzechy ziemne i ich pochodne

Nie/No

peanut and peanut products

Seler i jego pochodne

Nie/No

celery and celeryproducts

Gorczyca i jej pochodne

Nie/No

mustard and mustard products

Sezam i jego pochodne

Nie/No

sesame seeds and products

Dwutlenek siarki i siarczany >10 ppm

Nie/No

sulphor dioxide and sulfit (SO2) > 10 ppm

Łubin i jego pochodne

Nie/No

Lupin and products thereof

Mięczaki i ich pochodne

Nie/No

Molluscs and products thereof
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