
 

 
 

SPECYFIKACJA 
 

Nazwa produktu : Mieszanka Crusta 25% 
 
Artykuł – nr:   2825925 
 
Oznaczenie : Mieszanka do produkcji chleba mieszanego 
 
1. Cechy organoleptyczne: 
Kolor: Beżowy 
Zapach: Typowy jak zboża 
Smak: Jak zboża 
Konsystencja: Lekki proszek 
 
2. Parametry chemiczno-fizyczne: 
Parametr Wartość Jednostka 
Zawartość wody < 10 % 
Wartość pH około 4,5  
Wartość nasypowa około 0,7 kg/l 
 
3. Opakowanie / trwało ść / warunki składowania: 
Opakowanie: 25 kg worek papierowy z workiem z tw. sztucznego 
Minimalna trwałość: 450 dni 
Warunki składowania: w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym 

opakowaniu 
 
4. Oznaczenie handlowe:  
Składniki  [alergeny w nawiasach kwadratowych*]: 

PŁATKI OWSIANE 
MĄKA ŻYTNIA 
ziarna słonecznika 
siemię lniane 
sól jodowana 
GLUTEN PSZENNY 
MĄKA PSZENNA 
EKSTRAKT ZE SŁODU JĘCZMIENNEGO 
włókna grochu 
SUCHY ZAKWAS PSZENNY (PRODUKT PRZEMIAŁU PSZENICY) 
substancja zagęszczający guma guar 
MĄKA PSZENNA Z SERCA ZIARNA 
środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy 
BIAŁKA MLECZNE 

         enzymy [PSZENICA] 
 
*Dane zgodne z wytycznymi UE 2000/13/UE oraz 2005/26/UE (Sytuacje wyjątkowe). Ewentualne zanieczyszczenia związane 

nie zostały uwzględnione. 

 
QUID: nie dotyczy 



5. Dane dotycz ące warto ści od żywczych: 
Średnia zawartość w każdych 100 g (wyliczona) Wartość 
Wartość kaloryczna w kcal / kJ 384 / 1604 
Białko (N x 6,25) w g 19,3 
Węglowodany w g 34,2 
Cukier całkowity w g 2,6 
Tłuszcz w g 15,4 
                        - nasycone kwasy tłuszczowe w g  1,6 
Błonnik w g 14,9 
Sód w g 8,0 
Jednostki chlebowe 2,9 
 
6. Mikrobiologia: 
 Wartość maksymalna 
Całkowita liczba zarodników (bez tworzących kwas 
mlekowy)/g 

500.000 

Grzyby pleśniowe/g 10.000 
Drożdże/g 1.000 
E-Coli/g 100 
Salmonella/25 g nie wykryte 
 
7. Składniki, które mog ą wywoła ć reakcje alergiczne lub inne szkodliwe 
reakcje*: 
 
Podstawę prawną stanowią wytyczne UE 2000/13/UE oraz 2005/26/UE (Sytuacje 
wyjątkowe). 
Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, 
kamut oraz ich odmiany hybrydowe ) oraz wytworzone z nich produkty 

+ 

Skorupiaki oraz wytworzone z nich produkty - 
Jaja oraz wytworzone z nich produkty - 
Ryby oraz wytworzone z nich produkty - 
Orzeszki ziemne oraz wytworzone z nich produkty - 
Soja oraz wytworzone z niej produkty - 
Mleko oraz wytworzone z niego produkty (łącznie z laktozą) + 
Owoce łuskane oraz wytworzone z nich produkty - 
Seler oraz wytworzone z niego produkty - 
Gorczyca oraz wytworzone z niej produkty - 
Ziarna sezamu oraz wytworzone z nich produkty - 
Dwutlenek siarki oraz siarczany (jako SO2) - 
Łubin oraz produkty z łubinu - 
Mięczaki oraz wyroby z mięczaków - 
 
 

- : według receptury nie występuje,         + : według receptury występuje. 
* Powyższe dane bazują na informacjach naszego dostawcy. Ewentualne zanieczyszczenia związane 

nie zostały uwzględnione. 
 



Ten produkt nie zawiera żadnych składników z genetycznie zmodyfikowanych 
organizmów (GMO), które podlegają specjalnemu oznakowaniu zgodnie z 
zarządzeniami (UE) numer 1829/203 oraz 1830/2003. 
 
Ten produkt wraz z opakowaniem odpowiada niemieckiemu Kodeksowi Prawnemu 
Środków Spożywczych i Paszowych (LFGB) oraz jego następnym zarządzeniom, a 
także odpowiednim wytycznym niemieckiego Kodeksu Środków Spożywczych w 
każdorazowo aktualnie obowiązującej wersji. 
 
Podane wyżej specyficzne dane produktu stanowią opis wyrobu. Szczególnie w 
przypadku substancji naturalnych mogą występować odchylenia zawartości 
składników, a tym samym również ich właściwości. Z naszej strony staramy się, bez 
uznawania żądań prawnych w tym zakresie, kompensować te odchylania poprzez 
odpowiednie czynności tak, by właściwości specyficzne w danym zastosowaniu były 
zachowane. 
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