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SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Nazwa produktu PESTKI DYNI ŁAMANE 
Składniki Łamane pestki dyni 

Kraj pochodzenia Chiny 

Warunki transportu Samochody dostosowane do transportu żywności. 

Przechowywanie u konsumenta końcowego w 

temperaturze pokojowej. 

Warunki przechowywania Przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od 5-

25ºC, wilgotność do 75%. 

Przeznaczenie konsumenckie Przeznaczone dla wszystkich grup konsumenckich do 

bezpośredniego spożycia 

Okres przydatności do spożycia Według atestu dopuszczającego daną partię do obrotu. 

Sposób pakowania Worek 25 kg oklejony etykietą z następującymi danymi: 

nazwa produktu, data ważności, kraj pochodzenia, masa 

netto. 

 

Cechy organoleptyczne 
Wygląd zewnętrzny Ziarna połamane o nieregularnych kształtach. Suche, 

sypkie, czyste, zdrowe, bez przebarwień, nie uszkodzone 

przez szkodniki, bez pozostałości miąższu dyni 

Barwa Od jasnozielonej do ciemnozielonej 

Smak i zapach Charakterystyczne, bez obcego zapachu i smaku. 

 

Składniki alergenne w produkcie TAK NIE 
Zboża zawierające gluten i produkty pochodne  X 

Skorupiaki i produkty pochodne  X 

Jaja i produkty pochodne  X 

Ryby i produkty pochodne  X 

Orzechy ziemne i produkty pochodne  X 

Nasiona soi i produkty pochodne  X 

Mleko i produkty pochodne  X 

Orzechy i produkty pochodne  X 

Seler zwyczajny i produkty pochodne  X 

Gorczyna i produkty pochodne  X 

Nasiona sezamu i produkty pochodne  X 

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l  X 

Łupin i produkty pochodne  X 

Mięczaki  X 
 

 



Charakterystyka fizykochemiczna 
Wilgotność <10% 

Zanieczyszczenia organiczne Max. 0,1% 

Uszkodzenia przez szkodniki niedopuszczalne 

Pozostałość pozostałych zanieczyszczeń 

(kamienie, metal, szkło) 

niedopuszczalne 

Metale ciężkie Zgodna  z aktualnym rozporządzeniem UE nr 

1881/2006 

Pestycydy Zgodna  z aktualnym rozporządzeniem UE nr 

1881/2006 

MYKOTOKSYNY 

Aflatoksyna (B1+B2+G1+G2) max. 4 g/kg 

Aflatoksyna B1 max. 2 g/kg 

 

Charakterystyka mikrobiologiczna 
Salmonella Nieobecna w 25g 

Escherichia Coli < 10 cfu/g 

Drożdże Max. 104 cfu/g 

Pleśnie Max. 104 cfu/g 

GMO Produkt niemodyfikowany genetycznie 

 

Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego 

 

Wartości odżywcze w 100 g produktu 
Wartość energetyczna kJ/kcal 2390 kJ /577 kcal 

Tłuszcz 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 

46g 

8,5g 

Węglowodany 

w tym cukry 

13g 

11g 

Błonnik                                             5,3g 

Białko 25g 

Sól 0,05g 

 

Hurtownia Bakaliowo.pl, firma Logisoft Szymon Sawicki z siedzibą w Łodzi, oświadcza, iż 

powyższy produkt jest zgodny z dokumentacją dostawcy i posiada wyżej podane parametry. 

 


