
SPECYFIKACJA  PRODUKTU
1. MALMON oznaczenie produktu:       Suszone owoce jagód goji

2. Opis produktu: Wysuszone owoce jagody goji

3. Składniki: Owoc jagody Goji

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

Sypka
czerwona
charakterystyczny smak bez obcych posmaków smaków, 
zapach swoisty bez zapachów obcych

5.

Zastosowanie: Do bezpośredniego spożycia dla wszystkich grup 
konsumenckich z wyjątkiem cierpiących na nietolerancję 
produktu

6.

Trwałość produktu i warunki 
przechowywania:

Produkt przechowywany w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wentylowanych i wolnych od szkodników. Temperatura 
przechowywania nie przekracza 25°C, a wilgotność nie 
przekracza 80%. Produkt chroniony od światła. Termin 
przydatności jest zgodny z deklaracją na etykiecie. 

7.

Charakterystyka fizykochemiczna: 
Wilgotność………………………………...…
Rozmiar…………………………………..….
Ziarna połamane………………………….…
Inne uszkodzenia……………………………
Zanieczyszczenia organiczne……...………
Materiały obce…………………………….…
Zawartość mykotoksyn……………….…….

Metale ciężkie…………………………..…...

……………………………………………………….max. 12%
………………………………………………...500 ziaren/50 g
……………………………………………………...max. 0,2 %
……………………………………………………...max. 0,2 %
…………………………………………………...….max. 0,1%
……………………………………………………...nie obecne
………………….aflotoksyny B1+B2+G1+G2 max. 0,4 ppm
…………………………….……..aflotoksyny B1 max. 0,3 pp
…………………………………...ołów (Pb) max. 0,07 mg/kg
………………………………….Kadm (Cd) max. 0,02 mg/kg

8. Dane mikrobiologiczne:
Escherichia coli ( jtk/g )……………………
Salmonella( g ).........….............................

………….……………………………………………...0 w 1 g
………...………………………………………………0 w 25 g

9. Wartości odżywcze w 100g:
Wartość energetyczna ( energia )…………
Tłuszcz……………………………………….
w tym nasycone kwasy tłuszczowe………..
Węglowodany………………………………..
w tym cukry…………………………………..
Błonnik………………………………………..
Białko………………………………………….
Sól……………………………………………
Składniki mineralne: 
Wapń………………………………………….
Witaminy: 
Wit. C
Wit. E

………………………………………………..1657kJ/396 kcal
……………………………………………………………..4,2 g
……………………………………………………………0,8 g

…………………………………………………………...22,3 g
……………………………………………………………...11,1
……………………………………………………………..6,2 g
……………………………………………………………10,6 g
……………………………………………………………0,06 g

………………………………………………………….112 mg

………………………………………………………….18,4 mg
………………………………………………………….1,38 mg

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

1) Zboża zawierające gluten oraz produkty

Tak

-

Nie

-

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



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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-

-

-

-

-

-

-

-
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11. Dodatkowe informacje: Produkt zawiera  dwutlenek siarki SO2 w ilości 10 ppm

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

Produkt nie zawiera i nie jest wyprodukowany z
genetycznie zmodyfikowanych organizmów

13. Napromieniowanie - informacje: Nie został poddany jonizowaniu i napromieniowaniu

14. Opakowanie: Czyste,  obojętne  zapachowo,  całe,  jednorazowe.
Charakteryzują  się  dostateczna  wytrzymałością  dla
zapewnienia właściwej jakości produktu

15.

Oznakowanie opakowania: Etykieta samoprzylepna umieszczona na każdym 
opakowaniu jednostkowym zawiera: pełną nazwę środka 
spożywczego, nazwę i adres producenta lub 
wprowadzającego do obrotu, kraj pochodzenia, termin 
przydatności do spożycia, masę netto, numer partii 
produkcyjnej

16.

Sposób transportu/warunki Zamknięty środek transportu, przeznaczony do przewozu 
środków spożywczych, czysty, suchy, bez obcych 
zapachów

17. Kraj pochodzenia: Chiny

18. Stan informacji: 21.02.2018
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