
SPECYFIKACJA  PRODUKTU
Art. Nr. 0303

1 MALMON oznaczenie produktu:         Kostka ziemniaczana 

2 Opis produktu:

Wymiary kostki: 

Produkt otrzymany z surowych ziemniaków nie 
modyfikowanych genetycznie, obranych, pokrojonych w 
kostkę, blanszowanych i wysuszonych. Ziemniaki 
okresowo badane przez dostawców w kierunku 
pozostałości pestycydów. 
10x10x8 do 10 [mm]

3 Składniki: 100% obrane ziemniaki

4 Ocena sensoryczna:
Konsystencja……………………………….

Kolor…………………………………………

Zapach/Smak……………………………….

Wilgotność…………………………………..
Zdolność chłonięcie wody…………………
Zawartość ogólnego dwutlenku siarki……
1.Zawartość kostki nie doczyszczonej…..
2.Zawartość kostki przypalonej...………..
3.Zawartość kostki sinej i zazieleniałej…
4.Zawartość kostki z wadami………….
5.Zawartość substancji mineralnych 
nierozpuszczalnych w 10% roztworze 
kwasu chlorowodorowego……………….
6.Zawartość zanieczyszczeń 
mechanicznych i ferromagnetycznych…
7. Zawartość metali szkodliwych dla 
zdrowia……………………………..

wysuszone kawałki (kostka), dopuszczalna zawartość 40% 
kostki nieregularnej
biała, jasno kremowa, do żółtej (typowa dla odmiany 
ziemniaka)
typowy dla suszonych ziemniaków, bez obcych smaków i 
zapachów
………………………………………...……nie więcej niż 12%
…………………………………………..nie mniej niż 1,6 ml/g
………………………………………...nie więcej niż 15mg/kg
………………………………………..nie więcej niż 8% (m/m)
…………………………………………..…nie więcej niż 2,0%
……………nie więcej niż 8% (m/m) w tym zazieleniałej 0,5
………..………(suma wad 1,2 i 3) nie więcej niż 12% (m/m)

……………………………………nie więcej niż 0,1% (m/m)

………………………………………………...niedopuszczalna

……………………………………………wg przepisów prawa

5
Zastosowanie:……………………………

Stosunek zmieszania z wodą………..…

Produkt jest przeznaczony do dalszego przetwórstwa 
spożywczego
Na 1 kg produktu- 3 kg (gorącej) wody

6
Wartości odżywcze w 100 g produktu:

Wartość energetyczna (energia)………….

Tłuszcz………………………………………

Węglowodany………………………………

Błonnik………………………………………

Białko………………………………………..

Popiół………………………………………

………………………………………… ………….300-320kcal

…………………………………………………………….0,4% 

…………………………………………………………….70,0%

...…..………………………………………………9,75-11,0%

…………………………………………………………….7,0%

……………………………………………………………...3,0%

7 Środki konserwujące, alergeny Produkt wytwarzany bez konserwantów i alergenów

8 Parametry mikrobiologiczne:
Ogólna liczba bakterii tlenowych
Ogólna liczba drożdży (w 1g)

Wartość jtk/g
nie więcej niż 200 000

nie więcej niż 1000
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Ogólna liczba pleśni (w 1 g)………………
Miano coli
Obecność gronkowców 
chorobotwórczych (koagulazododatnich) 
w (1 g)……………………………………….
Salmonella w (25 g)………………………..
Liczba przetrwalników Bacillus cereus     
(w 1g)………………………………………..

……………………………………………..nie więcej niż 1000
..…………………………………………………minimum 0,01

………………………………………………………..nieobecne
………………………………………………………..nieobecne

……………………………………………..nie więcej niż 1000

9 Technika genowa
(Zgodnie z rozporządzeniem UE-VO 
1829-1830/2003 nie ma obowiązku 
oznakowania)

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

10 Promieniowanie jonizujące Produkt nie jest poddany promieniowaniu jonizującemu

11 Warunki przechowywania Przechowywać wg PN-A-74721 oraz zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa. Temperatura do 18°C, 
wilgotność względna nie większa niż 75%

12 Trwałość produktu: 18 miesięcy od daty produkcji 
( w zamkniętym oryginalnym opakowaniu)

13 Oznakowanie Nazwa wyrobu, nazwa i adres dystrybutora, masa netto, 
warunki przechowywania, data minimalnej trwałości, nr 
partii, oznaczenie: „wyprodukowano bez konserwantów”

14 Opakowanie: Worki papierowe wielowarstwowe zaszywane 15 kg
Paleta: 450 kg

15 Transport Produkty należy przewozić samochodami dopuszczonymi 
do przewozu artykułów spożywczych

16 Kraj pochodzenia: Polska

17 Stan informacji: 21.07.2017r.
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