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SPECYFIKACJA  PRODUKTU 

Art. Nr. 0305 

 
1 Malmon Nazwa produktu:  GLUTEN PSZENNY 

2 

Opis produktu:  Gluten pszenny jest naturalnym białkiem roślinnym z 
pszenicy. Jest to mieszanina gluteniny o wysokiej masie 
cząsteczkowej i gliadyny o niskiej masie cząsteczkowej, 
które po uwodnieniu wykazują właściwości lepko-sprężyste.  
Gluten pszenny powoduje: 
- wzrost objętości wypieków 
- dobrą lepko-sprężystą strukturę ciasta 
-wydłużenie okresu przydatności wypieków 
-dostosowanie zawartości białka 
-dobrą wodochłonność 
- włóknistą strukturę, podobną do mięsa 

3 Składniki: pszenica 

4 Cechy jakościowe: 

Zapach ………………………………….. 

Wygląd zewnętrzny………..…………… 

 

………………………………………....................…….…typowy 

………………………..…...….………drobny, kremowy proszek 
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Dane fizyko – chemiczne: 

Zawartość wody w %………….……… 

Białko (N*6,25) w %TS…….…………… 

Popiół w % TS ……………………… 

Gęstość nasypowa………………… 

Przesiew >200 μm w % 

Zdolność wiązania wdy w % 

 

………………………..min. 5,0 

…………………………min. 80 

- 

………………...…….min. 5,50 

…………….………….min.450 

……………………….min. 180 

 

………………….……max. 8,0 

………………………..max. 88 

……………………….max. 1,5 

……………………...max. 6,50 

……………………….max. 2,0 

……………………….max 240  

6 

Wartości odżywcze w 100 g; 
Energia…………………………………… 
Białko…………………………………….. 
Węglowodany:…………………………... 
- w tym cukry…………………………….. 
Tłuszcz:………………………………….. 
- nasycone kwasy tłuszczowe…………. 
Błonnik…………………………………… 
Sól………………………………………… 

 

…………………………………………..……..1690 kJ/ 400 kcal 

….…………………………………………………………. 75,36g 

…………………………………………………….………...10,0 g 

………………………………………………………………...2,7 g 

……………………………………………………….……...6,12 g 

……………………………………………………………... 1,54 g 

………………………………………………………………...0,0 g 

……………………………………………………………….0,30 g 

7 

Analiza mikrobiologiczna  

Ogólna liczba bakterii…………………... 

Drożdże………………………………….. 

Pleśnie…………………………………… 

E.coli……………………………………… 

Salmonella w 25g……………………….. 

 

…………………………………………………..max. 10000 jtk/g 

……………………………………………………..max. 200 jtk/g 

……………………………………………………...max. 200 jtk/g 

……………………………………………………………< 10 jtk/g 

………………………………………………………….nieobecna 
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Składniki z potencjałem alergennym: 
Zgodnie z załącznikiem II 
Rozporządzenia UE 1169/2011 
ze zmieniającą dyrektywą  

 
Produkt jest alergenem i zawiera składniki alergenne 
(gluten z pszenicy) 
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Technika genowa: Zgodnie  
z rozporządzeniem (WE) 1829/2003                
i 1830/2003 z późniejszymi zmianami 

W produkcji nie wykorzystuje się organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie np. surowca(pszenica) 
 



 
 

 
 

Malmon | Trablice 65A | 26-624 Kowala | NIP: 948 150 39 94 | Magazyn/Biuro: Mroczków Gościnny 52C | Opoczno 26-300  

T: 44 75 42 456 | T2: 44 75 42 454 | @: info@malmon.eu | www.malmon.eu 

 

 

10 Trwałość produktu 24 miesiące od daty produkcji (zamknięte opakowanie) 

11 
 

Warunki przechowywania: Suche, czyste przewiewne, pomieszczenie, chronione przed 
wilgocią i szkodnikami zwierzęcymi  
(temp.:5-28 °C, wilgotność max. 70%) 

12 Opakowanie: 25 kg worki papierowe 

13 
 

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

14 

Inne przepisy prawne:  Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 i 
rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 ustalającym najwyższe 
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w 
środkach spożywczych oraz ze wszystkimi innymi przepisami 
prawa żywnościowego mających takie zastosowanie. 
Odpowiada rozp. (UE) 68/2013  w sprawie katalogu 
materiałów paszowych, wymieniony w części C pod 
numerem 1.11.18 

15 Kraj pochodzenia Niemcy 

16 Numer taryfy celnej:  11090000 

17 Data:  09.08.2019 


