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SPECYFIKACJA  PRODUKTU 

Art. Nr. M17173 

 
1 MALMON oznaczenie produktu:          Mak - mix 

2 
 

Opis produktu: 
 

Wysokiej jakości masa makowa, gotowa do użycia po 
dodaniu płynów i ewentualnie bakali. Produkowana z 
najlepszych, selekcjonowanych gatunków maku z 
dodatkiem wszystkich niezbędnych składników. Masa 
makowa jest termostabilna, długo zachowuje wilgotność, 
smak i aromat po wypieku.  
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Składniki: mak niebieski stabilizowany 50%, cukier, zagęstnik: skrobia 
modyfikowana, serwatka w proszku (z mleka), mąka 
pszenna preżelowana, mąka sojowa, stabilizator: guma 
ksantanowa, aromat.  

4 Cechy jakościowe: 

Postać……………………………………...... 

Barwa………………………………………… 

zapach………………………………………. 

 

suchy jednorodny proszek z widocznymi ziarnami maku….. 

stalowo-szara…………………………………………………… 

charakterystyczny, swoisty dla użytych składników, 

niedopuszczalny zapach obcy świadczący o zepsuciu…….. 

6 Trwałość produktu: 9  miesięcy 
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Wartość odżywcza w 100 g produktu: 
Wartość energetyczna ( energia)…………. 
Tłuszcz……………………………………….. 
w tym kwasy tłuszczowe nasycone……….. 
Węglowodany……………………………….. 
w tym cukry………………………………….. 
Białko………………………………………… 

Błonnik……………………………………….. 
Sól……………………………………………. 

  

………………………………………………..1972 kJ/ 471 kcal 
…………………...……………………………….……….16,6 g 
……………………...………………….…………………...2,0 g 
………………………………...……………….………….66,3 g 
……………………………………………..………………44,5 g 
……………………………………..………………...……..9,8 g 

………………………………………………………………8,9 g 
……………………………………..…...…………………..0,1 g 

8 Dane Mikrobiologiczne : 

Listeria monocyrogenes……………………. 

Eserichia coli………………………………… 

Salmonella sp. ……………………………… 

Pleśnie i Drożdże…………………………… 

Limit [jtk/g] 

………………………………………….…………………...100 

………………………………………………………………100 

……………………………………………..nieobecna w 25 g 

……..………………………………………………………100 

9 Składniki z potencjałem alergennym 
zgodnie z dyrektywą 1169/2011: 
 
1) Zboża zawierające gluten 
oraz produkty pochodne 
 
2 )Skorupiaki i produkty pochodne 
 
3) Jaja i produkty pochodne 
 
4) Ryby i produkty pochodne 
 
5) Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) 

Zawarte w produkcie: 
TAK / NIE / ILOŚCI ŚLADOWE 

 

Tak 

Nie 
 

Ilości śladowe 
 

Nie 

 

Nie 
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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 

 

Nie 

 

Tak 

 

 

Ilości śladowe 
 

 

 

Nie 

 

Nie 

 

Ilości śladowe 

 

 

Nie 

 

Nie 

 

Nie 

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

Produkt jest zgodny z aktualnym Rozporządzeniem ( WE ) 
nr 1829/2003  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności oraz Rozp. ( z 22 
września 2003 ) WE nr 1830/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące możliwości śledzenia 
prod. wytwarzanych z GMO i żywności ze zmianami 
Dyrekt. 2001/18 WE 

11 Warunki przechowywania: Temperatura od +6°C do 35°C 
Wilgotność 40-65 % 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych. Po każdym użyciu zamknąć opakowanie.  

12 
Opakowanie: 
Masa netto:  

Wielowarstwowe worki papierowe powlekane PE 
10 kg 
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Oznakowanie opakowania: Dystrybutor, nazwa, sposób użycia, skład, warunki 
przechowywania, data przydatności do spożycia, masa 
netto 

14 Kraj pochodzenia: UE, Polska 

15 Stan informacji: 27.05.2019 

 
 
 


