
SPECYFIKACJA  PRODUKTU
1. MALMON oznaczenie produktu:       Nasiona szałwii hiszpańskiej (chia)

2. Opis produktu: Nasiona są dojrzałe, w pełni wykształcone, owalne, suche,
czyste, zdrowe, nie uszkodzone przez szkodniki, odwiane,
wysuszone. 

3. Sposób użycia: Produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia, no. 
Jako przekąska. Może być wykorzystywany w przemyśle 
piekarniczo-cukierniczym. Nasiona chia mogą być 
używane w kategorii napojów. Zalecane spożycie nasion 
chia to maksymalnie do 2 łyżek dziennie. Przechowywać 
zgodnie z okresem przydatności, przestrzegać zalecanych
warunków magazynowania. 

4. Składniki: Nasiona chia (nasiona szałwii hiszpańskiej)

5. Data minimalnej twałości: 12 miesięcy

6. Cechy jakościowe:
Konsystencja…………………………………
Kolor…………………………………………..
Zapach/smak………………………………...

……………………………………………………………Sypka
…………………………………………….od czarnej do białej
…………………...typowy dla Chia, bez obcych posmaków.

7.

 Warunki przechowywania: Surowiec należy przechowywać w sposób zabezpieczający go 
przed zniszczeniem  na paletach, w czystych i suchych 
pomieszczeniach. Pomieszczenia powinny być wolne od 
szkodników oraz zabezpieczone przed dostępem owadów. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Optymaln warunki 
magazynowania: temperatura max.25°C
wilotność max. 70%

8.

Charakterystyka fizykochemiczna: 
Wilgotność………………………………...…
Zanieczyszczenia organiczne……...………
Ilość zanieczyszczonych nasion………….
Objętość zanieczyszczeń mineralnych……
Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia

Zawartość mykotoksyn……………………

Obecność szkodników i ich pozostałości…

……………………………………………..nie więcej niż  8 %
……………………………………………nie więcej niż 0,1 %
…………………………………………………...….max. 2,0%
……………………………………………...niedopuszczalna
Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1881/2006 i 
późniejszymi zmianami………………………………………..
Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 396/2005 i późniejszymi
zmianami………………………………………..
Niedopuszczalna……………………………………………….

9. Dane mikrobiologiczne:
ogólna liczba drobnoustrojów……………..
Pleśnie i drożdże…………………………….
Escherichia coli ( jtk/g )……………………
Salmonella( g ).........….............................

…………………………………….Nie więcej niż  1x 105 jtk/g
………………………………………..nie więcej niż 1x 103 jtk 
..………….…………………………………nieobecna w 25 g
..………...………………………………..…nieobecna w 25 g

10. Wartości odżywcze w 100g:
Wartość energetyczna ( energia )…………
Tłuszcz……………………………………….
w tym nasycone kwasy tłuszczowe………..
Węglowodany………………………………..
w tym cukry…………………………………..
Błonnik………………………………………..
Białko………………………………………….
Sól…………………………………………….

……………………………………………….1883 kJ/450 kcal
………………………………………………………….35,0 g
……………………………………………………………3,0 g
…………………………………………………………...8,0 g

……………………………………………………………..0,7 g
………………………………………………………….35,0 g

……………………………………………………………17,0 g
…………………………………………………………0,016 g

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

Obecny w produkcie Obecny w zakładzie

tak nie tak nie
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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) 
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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12. Technika genowa:
Zgodnie z rozporządzeniem WE 
1830/2003 z dnia 22 września 2003r., nie 
ma obowiązku oznakowania)

Surowiec  nie zawiera organizmów modyfikowanych 
genetycznie 

13. Opakowanie: Opakowania  powinny  być  dopuszczone  do  kontaktu  z
żywnością,  nieuszkodzone,  czyste,  suche,  bez  obcych
zapachów  i  we  właściwy  sposób  zabezpieczać  jakość
w czasie transportu i magazynowania

14.

Znakowanie: Etykieta na każdym opakowaniu jednostkowym powinna 
zawierać: nazwa wyrobu, nazwa i adres dostawcy, krak 
pochodzenia, masa netto, data minimalnej trwałości, 
numer partii

15. Kraj pochodzenia: Argentyna , Peru

16. Stan informacji: 23.01.2018
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