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Nr specyfikacji 

Kod produktu TOM7A01 

Nazwa produktu 

 

PŁATKI POMIDOROWE WALCOWANE 3 – 7 mm 

 

Wydanie 7 z 14.05.2020 

 

1. Parametry jakościowe 

 wygląd: płatki 3 – 7 mm o barwie czerwonej 

typowej dla pomidora 

 smak i zapach: typowy dla świeżego pomidora, 

bez obcych zapachów i posmaków 

2. Wymagania fizyko – chemiczne 

 wilgotność (próżnia, 4h, 70ºC): max. 4 % 

 kwasowość (kwas cytrynowy): max. 9 % 

 kolor (a/b Gardner): min. 1,7 

3. Wartość odżywcza w 100 g produktu 

 energia: 301 kcal/ 1270 kJ 

 białko: 14,1 g 

 węglowodany: 51,4 g 

 w tym cukry proste: 51,4 g 

 tłuszcz: 0,9 g 

 w tym tłuszcze nasycone: 0,3 g 

 błonnik: 15,4 g 

 sól: 0,3 g 

4. Parametry mikrobiologiczne 

 ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych: 

<100000 jtk/g 

 ogólna liczba drożdży i pleśni: <500 jtk/g 

 Enterobacteriaceae: <1000 jtk/g 

 Clostridium perfringens: <100 jtk/g 

 E. coli: <10 jtk/g 

 Salmonella: nieobecne w 25 g 

 zgodność z Rozporządzeniem 1441/2007/WE 

5. Dodatki 

 brak 

6. Zanieczyszczenia 

 szkodniki oraz ich pozostałości: nieobecne 

 zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne: 

nieobecne 

7. Opakowanie 

 papierowe kartony z polietylenowym wkładem 

foliowym 

8. Przechowywanie 

 przechowywać w pomieszczeniach suchych, 

chłodnych, bez dostępu światła 

9. Termin ważności 

 12 miesięcy w zalecanych warunkach i 

opakowaniu 

10. Deklaracja GMO 

 produkt i surowce użyte do produkcji są wolne 

od GMO 

11. Informacja o radiacji 

 produkt nie był poddany radiacji oraz nie 

zawiera takich składników 

12. Deklaracja o alergenach 

 nie zawiera alergenów 

13. Status 

 100% naturalny 

14. Deklaracja o pestycydach 

 zgodność z Rozporządzeniem 396/2005/WE 

15. Zawartość metali ciężkich 

 zgodność z Rozporządzeniem 1881/2006/WE 

16. Surowiec użyty do produkcji 

 pomidor zwyczajny (Lycopersicum esculentum 

Mill.) 

17. Kraj pochodzenia produktu 

 Włochy 

18. Warunki transportu 

 czyste środki transportu przystosowane do 

spedycji wyrobów spożywczych 
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Specification number 

Product code TOM7A01 

Product name 

 

TOMATO ROLLED FLAKES 3 – 7mm 

 

Issue 7, date: 14.05.2020 

1. Organoleptic parameters 

 appearance: red, characteristic of tomato flakes 

3-7 mm 

 odour: characteristic of tomato 

 taste: characteristic of fresh tomato 

2. Physical and chemical parameters 

 colour (A/B Gardner): min. 1,7 

 citric acid monohydrate: max. 9% 

 moisture : 4% 

3. Process 

 tomato flakes obtained from tomato paste by 

dehydration through a roller dry system 

4. Nutritional data 

 energy: 301 kcal/ 1270 kJ 

 protein:  14,1 g 

 carbohydrates: 51,4 g 

 Sugar: 51,4 g 

 fat: 0,9 g 

 saturated fat: 0,3 g 

 fibre: 15,4 g 

 Salt: 0,3g  

5. Microbiology: 

 total plate count: <100000  cfu/g 

 total yeast and mould count: <500 cfu/g 

 E. coli: absent in 1g 

 Salmonella: absent in 25 g 

 Clostridium perfringens: <100 cfu/g 

 Enterobacteriaceae: <1000 cfu/g 

6. Additives: 

• None 

7. Pollution 

• pests and their residues: not present 

• organic and inorganic impurities: not 

              present 

8. Package 

 paper cartons with polyethylene with plastic 

insert 

9. Storage 

 store in a cool dry place, protected form light 

and oxidation 

10. Shelf life 

 best before 12 months under the specified 

storage conditions 

11. GMO statement 

 this product and the raw material used to 

produce said product are free from GMO 

12. Suitability data 

 100% natural 

13. Allergen 

 compliance with EC No. 1169/2011 and ALBA 

- List 

14.  Pesticide residue 

• compliance with Regulation 396/2005 / EC 

• meets the legislative regulation of the 

respective countries 

15. Heavy metals 

 complies with EU 1881/2006 

16. Raw material used for production 

• tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) 

17. Country of origin of the product 

• Italy 

18. 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  

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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