
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Art. Nr. 0110

1. MALMON oznaczenie produktu:         Wykiełkowane ziarno pszenicy

2. Opis produktu: Wykiełkowane, wysłodowane ziarno pszenicy .

3. Cechy jakościowe:
Wygląd………………………………………
Barwa………………………………………..
Zapach/Smak……………………………….

Wilgotny, pełnoziarnisty
Brązowa
Słodki, słodowy i lekko kwaśny

4. Składniki: Wykiełkowane ziarno pszenicy

5. Zastosowanie: Produkcja chleba i innego drobnego pieczywa

6. Trwałość produktu i warunki 
przechowywania:

60 dni od daty produkcji, gdy produkt jest przechowywany w 
pierwszej kolejności 48 godz. w temp. otoczenia ( T= max. 
30 º C ), a resztę czasu między + 2º C i + 6 º C .

7. Dawkowanie: 10-25% w stosunku do ilości użytej mąki

8. Informacje ogólne: Produkt nie wymaga wstępnych przygotowań. Wykiełkowane 
ziarno pszenicy może być dodane bezpośrednio do ciasta lub 
pod koniec procesu mieszania. Produkt po upieczeniu należy  
odstawić na 40 min , 
po upływie tego czasu można go kroić.

9. Dane fizyko – chemiczne:
Sucha masa……..……….…………………
Wilgotność….……………………………….
Kwasowość…..……………..……...………
 pH ……………...……….....…….…………

………..…………………………opt. 51 %   min 47.- max. 55
……….……………....……opot. 49 %, min. 45% – max.53%
…………….……….max. 6,7 mml/100g - min. 8,6 mml/100g
……………………………...……….……… max. 4,8-min. 5,4

10. Dane mikrobiologiczne:
Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/g).........
Drożdże (jtk/g)………………….…………..
Pleśnie (jtk/g)…………………….…………
E.coli ( jtk/g )………………………………..
Bakterie z grupy coli (jtk/g).......................
Salmonella.( g )........................................

………………………………………………………... 50 000
………………………………………………………………500
……………………………………………………………..300

…...................................…........……………………............0 
…..........................................................................……......0

………………….…………………...nieobecna/brak w 25 g

11. Wartości odżywcze w 100g:
Energia (kJ/kcal)……………………………
Tłuszcz (g)…………………………………..
w tym kwasy tłuszczowe nasycone(g)......
Węglowodany (g)…………………………..
w tym cukry (g)...................……………….
Błonnik (g)…………………………………..
Białko (g)……………………………………
Sól (g)……………………………………….

…………………………………………………………855 / 202
………………………………………………………………1,49
………………………………………………………………0,21
………………………………………………………………40,2
………………………………………................………….…4,6
………………………………………………………………..6,4
………………………………………………………………6,92
…………………………………………………..…………..0,04

12. Składniki z potencjałem alergennym
zgodnie z dyrektywą 1169/2011:

1) Zboża zawierające gluten oraz 
produkty pochodne

2 )Skorupiaki i produkty pochodne

Jako składnik
+ :tak, - nie

+

-

Możliwe krzyżowe
zanieczyszczenie

+ tak, - nie

+

-
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3) Jaja i produkty pochodne

4) Ryby i produkty pochodne

5) Orzeszki ziemne (orzeszki 
arachidowe) i produkty pochodne

6) Soja i produkty pochodne

7) Mleko i produkty pochodne 
( łącznie z laktozą)

8) Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, 
orzechy włoskie,  orzechy nerkowca, 
orzechy pekan, orzechy brazylijskie, 
pistacja/orzech pistacjowy, orzechy 
makadamia i produkty pochodne

9) Seler i produkty pochodne

10) Gorczyca i produkty pochodne

11) Nasiona sezamu i produkty pochodne

12) Dwutlenek siarki i siarczyny w 
stężeniu powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w 
przeliczeniu na SO2

13) Łubin i produkty pochodne

14) Mięczaki i produkty pochodne
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13. Technika genowa:
Zgodnie z rozporządzeniem WE 
1830/2003 z dnia 22 września 2003r., nie
ma obowiązku oznakowania)

Produkt nie  jest modyfikowany genetycznie, 
nie składa się z genetycznie modyfikowanych organizmów, nie
zawiera składników z GMO.

14. Napromieniowanie - informacje: Produkt  nie  został  poddany  działaniu  promieniowania
jonizującego i nie zawiera napromieniowanych składników.
Produkt bez specjalnego oznakowania, którego wymogi są
określenie w dyrektywie WE 1999/2 

15. Zanieczyszczenie żywności:
Surowce są gwarantowane do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na:
- Mikotoksyny,
- Metale ciężkie,
- Pozostałości pestycydów,
- Mikrobiologię,
- Ciała obce

16. Opakowanie: 10 kg worek próżniowy/ 810 kg paleta

17. Oznakowanie opakowania:: Dystrybutor, nazwa produktu, waga, 
data przydatności do spożycia

18. Kraj pochodzenia: Estonia

19. Stan informacji: 20.04.2017r.
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