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Nr specyfikacji
Kod produktu

SPI7K05 (730050)
Nazwa produktu

SZPINAK PŁATKI 5 MM
Wydanie 2 z 15.05.2020
1. Parametry jakościowe
 wygląd: ciemnozielone płatki 5 mm
 zapach i smak: aromatyczny,
charakterystyczny dla szpinaku
 wilgotność: max. 6%
2. Wartość odżywcza w 100 g produktu
 energia: 220 kcal/ 930 kJ
 białko: 28,14 g
 tłuszcz: 3,0 g
 w tym kwasu tłuszczowe nasycone: 0,32 g
 węglowodany: 6,1 g
 w tym cukry proste: 4,68 g
 fruktoza:1,28g
 błonnik pokarmowy: 18 g
 sód: 690 mg
 Wapń: 1,17
 Potas: 5,54
3. Parametry mikrobiologiczne
 ogólna liczba drobnoustrojów: < 500 000 cfu/g
 drożdże i pleśnie: max. 1000 cfu/g
 E. coli: <10 cfu/g
 Salmonella: nieobecne w 50 g
4. Dodatki
 brak
5. Przechowywanie i warunki transportu
 przechowywać w chłodnych, suchych i
ciemnych pomieszczeniach.
 czyste środki transportu przystosowane do
spedycji wyrobów spożywczych
6. Termin ważności
 18 miesięcy od daty dostawy w zamkniętym
opakowaniu.
7. Opakowanie
 torby z wkładką PE; kartony z wkładką PE;
Duże torby

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
 brak substancji alergennych
 ryzyko zakażenia krzyżowego selera stale
monitorowane, obecność białka selera w
produkcie nie może być całkowicie
wykluczona
11. Deklaracja o pestycydach
 zgodność z Rozporządzeniem 396/2005/WE
12. Status
 100% naturalny
 Żywność Koszerna
 Żywność Halal
13. Zawartość metali ciężkich
 zgodność z Rozporządzeniem 1881/2006/WE
14. Zgodność z prawem
 produkt i opakowanie zgodny z
ustawodawstwem unijnym i niemieckim
15. Surowiec użyty do produkcji
 szpinak warzywny (Spinacia oleracea L.)
16. Kraj pochodzenia produktu
 Niemcy
17. Detektor metali
 Fe – 1mm
 nie Fe – 1,5 mm
 stal nierdzewna – 1,5 mm
18. Metoda otrzymywania
 świeżo zebrany szpinak jest myty, krojony i
suszony gorącym powietrzem a następnie
maszynowo oczyszczany.
19. Dodatkowe informacje
 Produkt nie jest poddawany fumigacji i nie
zawiera glutenu.
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1. Organoleptic parameters
• appearance: green flakes 5mm
• taste and flavour: aromatic, typical of spinach
• Moisture: max. 6%
2. Nutritional values (100 g)
• Energy: 220 kcal/930 kJ
• Protein: 28,14 g
• Fat: 3 g
• Saturated fatty acids: 0,32 g
• Carbohydrates: 6,10 g
• Sugar: 4,68 g
• Fructose: 1,28g
• Dietary Fiber: 18g
• Sodium: 690 mg
• Calcium: 1,17
• Potassium: 5,54 g
3. Microbiological Analysis
• Total Plate Count: <500 000 cfu/g
• Yeast and Moulds: < 1000 cfu/g
• E. coli: <10 cfu/g
• Salmonella: negative in 50 g
4. Additives
• free of any additives
5.Storage and tansport conditions
• store in a cool, dry and dark place.
• clean means of transport adapted to transport
food products
6.Shelflife
• 18 month on delivery date in its unopened
package.
7. Packaging
• bags with PE Inliner; cardboards with PE
Inliner; Big Bags

8. GMO statement
• the product and raw materials used for
production are GMO-free
9. Ionizing radiation statement
• this product and its ingredients is not treated
with ionizing radiation
10. Allergen
• free of allergens
• the risk of cross-contamination of celery
constantly monitored, the presence of celery
protein in the product cannot be completely
excluded
11. Pesticides declaration
• compliance with EU Regulation No.
396/2005
12. Suitability data
• 100% natural
• Halal certified
• Kosher certified
13. Heavy metal content
• compliance with Regulation 1881/2006 / EC
14. Legal Compliance
• The product and the packaging material
complies to the current EU legislations and the
German national food regulations
15. Raw material used for production
• Spinach (Spinacia L.)
16. Country of origin
• Germany
17. Metall detection
• Fe: 1,0mm
• Non Fe: 1,5 mm
• Stainless steel: 1,5 mm
18. Process:
• Produced from freshly harvested, washed, cut,
air-dried and machine cleaned material
19. Additional information
• The product is not fumigated, and gluten-free.
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DEKLARACJA ALERGENÓW
INFORMATION ABOUT ALLERGENS
Alergen/ Allergen

Użyty do produkcji materiału/
Present in finish product

Występuje w fabryce
Present in factory

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 celery products

Nie/No

Tak/Yes

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 Nie/No
sulphor dioxide and sulfit (SO2) > 10
ppm

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

Oddzielna linia produkcyjna w osobnej
lokalizacji/separate line in a separated location
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