
SPECYFIKACJA  PRODUKTU
Art. Nr. M13167

1. MALMON oznaczenie produktu :        Chleb orkiszowy

2. Opis produktu: Mieszanka do produkcji pełnoziarnistego chleba 
orkiszowego z ziarnami słonecznika

3.

Składniki: pełnoziarnista mąka orkiszowa (50 %), ziarno 
słonecznika,  płatki orkiszowe (15%), wysuszony 
zakwas orkiszowy, gluten pszenny, płatki 
ziemniaczane, sól, cukier, maślanka w proszku, 
środek zakwaszający: ( kwas cytrynowy ),  mąka 
żytnia,                  środek do przetwarzania mąki: 
( kwas askorbinowy ).

4. Cechy jakościowe:
Smak………………………………………
Zapach…………………………………….
Konsystencja……………………………..W
ygląd…………………………………….Kol
or……………………………………….

właściwy
właściwy
mączna
jasnobrązowy proszek z ziarnami
jasnobrązowy

5. Zastosowanie: Produkcja chleba pełnoziarnistego

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

7. Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna ( energia )….…..
Tłuszcz…………………………….….…
w tym kwasy tłuszczowe nasycone........
Węglowodany.........................................
w tym cukry............................................
Białko……………………………………..
Sól..........................................................

………………………………………….1594 kJ / 378,5 kcal
.…………………………………………………………..11,7 g

……………………………………………………………...1,3 g
…………………………………………………………….50,7 g
…………………………………………………………….4,8 g

…………………………………………………………….17,6 g
……………………………………………………………...2,4 g

8. Dane Mikrobiologiczne :

Całkowita liczba bakterii mezofilnych…

Eserichia coli……………………………

Prawdopodobny Bacillus cereus…….

Zarodniki Clostridia redukujące siarczyny

Salmonella……………………………..

Formy grzybów i pleśni……………..

Gronkowce koagulazododatnie……...

Uwaga: Produkt odpowiada

Aktualnej rekomendacji dla Mąki pszennej, Żyta, 

Orkiszu ,Niemieckiego Towarzystwa Higieny i 

Mikrobiologii (DGHM). 

Wytyczne jtk/g

…………..………………106

……………………………101

…………….……………...102

………………………….. 102

……………………….....brak

……………………..……..104

………..…………………..102

Wartości ostrzegawcze

jtk/g

….…….……-………………

………..………………….102

…………………………...103

..………………………….103

………….nieobecna w 25 g

…………..…-……………….

…………………………...103

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

Zawarte w produkcie:
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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

TAK / NIE / ILOŚCI ŚLADOWE
Tak

Nie

Śladowe

Nie

Nie

Śladowe

Tak

Śladowe

Nie

Nie

Śladowe

Nie

Śladowe

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: nie wymaga się identyfikacji:
odnosi się do wszystkich surowców stosowanych łącznie 
dodatków i aromatów.

11. Warunki przechowywania Miejsce chłodne ( 15-20ºC), suche i ciemne

12. Opakowanie: 25 kg worek papierowy z folią PE wewnątrz

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

14. Kraj pochodzenia: Niemcy

15. Stan informacji: 26.02.2018r
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