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Nazwa produktu  PIECZYWO IG MIX (nazwa oryginalna: Multiseed Bread Mix) 
  mieszanka piekarnicza 50% do produkcji Chleba IG (do produkcji: Multiseed Bread) 

 

KOD  3918 
 
  

Rodzaj produktu 

 

Dzięki mieszance Grupy Bakels - PIECZYWO IG MIX - w prosty i szybki sposób możemy wyprodukować 
wieloziarniste pieczywo o niskim indeksie glikemicznym. Produkty tego typu są bardzo cenione przez 
konsumentów dbających nie tylko o smak, ale również o jakość spożywanego jedzenia. Z tego powodu Chleb 
IG powinien znaleźć się w diecie każdego, kto chce odżywiać się racjonalnie. Skrót IG pochodzi od określenia 
„indeks glikemiczny”, który jest parametrem klasyfikującym żywność pod kątem wpływu na poziom cukru we 
krwi. Produkty, które podnoszą poziom cukru we krwi powoli i nieznacznie - oznaczane są w skali IG niskimi 
wartościami, natomiast te, które działają szybko i bardzo podnoszą poziom cukru – mają wysoki wskaźnik IG. 
Produkty o niskim IG zapewniają organizmowi stały, niewielki dopływ energii, czyli sprawiają, że dłuższy czas 
czujemy się syci. Produkty wysokie w skali IG dają tzw. bombę energetyczną, co oznacza, że po chwilowej 
sytości szybko znów stajemy się głodni i sięgamy po przekąskę. 

Kompozycja ziaren zawartych w miksie - ziarna dyni, siemienia lnianego i słonecznika - w połączeniu z 
otrębami pszennymi i płatkami owsianymi, nadaje wypiekom bardzo intensywny aromat i wyrazisty smak oraz 
doskonałą gruboziarnistą, otwartą strukturę. Wieloziarnisty charakter wypieków oznacza, że oprócz energii 
znajdziemy tutaj również większą ilość innych elementów ważnych z żywieniowego punktu widzenia – Chleb IG 
jest źródłem białka i źródłem błonnika pokarmowego. Jednocześnie charakteryzuje się niską zawartością cukrów 
prostych oraz tłuszczów nasyconych. Dzięki temu Chleb IG jest dobrym wyborem dla osób chcących stosować 
w swojej kuchni zasady piramidy żywienia, a coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie 
powoduje, że zapotrzebowanie na żywność zawierającą „cenne” całe ziarna stale rośnie. Zgodnie z treściami 
opublikowanymi w „Normach żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja” z 2012 r. – zalecane jest stosowanie 

produktów o niskim indeksie glikemicznym. Autorzy publikacji podają: „Głównym hormonem, biorącym udział w 

absorpcji i metabolizmie glukozy, jest insulina. Jej stężenie w osoczu wzrasta natychmiast po spożyciu 

węglowodanów glikemicznych (przyswajalnych). Insulina stymuluje wychwyt glukozy przez komórki tkanki 
mięśniowej i tłuszczowej. Spożycie żywności o niskim indeksie glikemicznym wiąże się z obniżeniem 

poposiłkowego wzrostu stężenia glukozy we krwi oraz powolną normalizacją tego poziomu, wpływając na 

zmniejszenie poposiłkowej hiperinsulinemii. Wydłużony czas wchłaniania węglowodanów wpływa na 

wydłużenie czasu hamowania uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej i ich mniejszy 

dopływ do wątroby. Prowadzi to do szybszego usuwania glukozy z układu krążenia, a w konsekwencji do 

obniżenia jej stężenia w surowicy. Produkty o niskim indeksie glikemicznym korzystnie wpływają na wzrost 

stężenia frakcji HDL-cholesterolu w surowicy, zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób układu 

krążenia. Hiperinsulinemia sprzyja rozwojowi insulinooporności i nadmiernej stymulacji komórek β do 

produkcji insuliny, co w efekcie prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2. Jest czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń 

gospodarki lipidowej i choroby niedokrwiennej serca.” Należy jednak pamiętać, że  

w przypadku miażdżycy, chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zaburzeń gospodarki lipidowej i choroby 
niedokrwiennej serca istnieje wiele czynników ryzyka wystąpienia tych chorób, a zmiana jednego z tych 

czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Zróżnicowany i zrównoważony 

sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia. 
Skład mieszanki oraz receptura i metoda wypieku zostały zarekomendowane przez naukowców 

Uniwersytetu Oxfordzkiego - jednej z najlepszych uczelni na świecie. Na tę okoliczność został wystawiony 
certyfikat uczelni, który poświadcza, że przy zachowaniu rekomendowanej receptury wysokość wskaźnika IG dla 
Chleba IG będzie miała niską wartość na poziomie 54. 
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Sposób użycia 

 

     Receptura podstawowa: 
IG MIX 
Mąka pszenna 
Drożdże 
Woda 

chleb/bułki 
1000 g 
1000 g 

60 g 
1000 g 

  

 

 

METODA 
 
Wyrób chleba: 
- odważyć składniki na ciasto, 
- miesienie (maszyna spiralna): 4 min na wolnych obrotach; 4 min na szybkich obrotach, 
- temperatura ciasta: 26 - 28°C, 
- leżakowanie w dzieży: 15 min, 
- podzielić ciasto na kęsy, naważka: „Chleb IG” – 350 g, 
- wstawić do garowni; temp. ok. 30°C, wilgotność 65%, czas ok. 40 min, 
- naciąć wierzch wyrobów według uznania, 
- wstawić do pieca i zaparować przez ok. 20 s, 
- temp. startowa pieca 230°C, 
- temp. wypieku 200°C, 
- piec przez 10 min, 
- otworzyć zasuwę umożliwiającą ucieczkę pary i piec przez około 20 min, 
- całkowity czas wypieku: chleb – 35 min. 
Wyrób bułek: 
- naważka: „Bułki IG” – 70 g, 
- wstawić do garowni; temp. ok. 30°C, wilgotność 65%, czas ok. 40 min, 
- wstawić do pieca i zaparować przez ok. 20 s, 
- temp. startowa pieca 230°C, 
- temp. wypieku 200°C, 

- piec przez 15 min. 
 

Skład IG MIX 

 

mąka pszenna, nasiona słonecznika, siemię lniane, gluten pszenny, nasiona dyni*, płatki owsiane, mąka 
żytnia, cukier, pszenny suszony zakwas piekarski w proszku, otręby pszenne, sól, emulgatory: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym E472e i lecytyna 
słonecznikowa E322, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy E300, enzymy 
* - czystość 99,9% 

 

Skład Chleb IG 

 

składniki: mąka pszenna 48,4%, woda, nasiona słonecznika 7,5%, siemię lniane 4,7%, nasiona dyni 2,8%, 
gluten pszenny, mąka żytnia, drożdże, płatki owsiane, otręby pszenne, pszenny suszony zakwas piekarski 
w proszku, sól, cukier, emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy 
 
 
Czcionka pogrubiona i podkreślona - oznacza substancje mogące wywołać alergie lub reakcje nietolerancji 
 
Kolejność składników w wyrobie gotowym: 
Skład wyrobu gotowego został podany w kolejności malejącej użytych do produkcji składników, za wyjątkiem 
wody, którą uszeregowano zgodnie z jej ilością w wyrobie gotowym po wypieku (po częściowym odparowaniu); 
w przypadku składników, których zawartość w wyrobie gotowym nie przekracza 2%, do których należą - mąka 
żytnia, drożdże, płatki owsiane, otręby pszenne, pszenny suszony zakwas piekarski w proszku, sól, cukier, 
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emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy -  dopuszczona 
jest możliwość podania dowolnej kolejności. 
 
Dodatki do żywności obecne w Chlebie IG: 
W odniesieniu do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności stwierdza się, że mieszanka PIECZYWO IG MIX jest 
produktem nie spełniającym definicji "dodatek do żywności" (Rozdział 1, Artykuł 3, 2., a) ww. rozporządzenia),  
i w związku z tym nie może być z ww. dokumentem bezpośrednio rozpatrywany. Mieszanka PIECZYWO IG MIX 
pełni rolę półproduktu (częściowego koncentratu), a jej poszczególne składniki są charakterystycznymi 
składnikami żywności (mąka pszenna, nasiona słonecznika, siemię lniane, gluten pszenny, nasiona dyni*, płatki 
owsiane, mąka żytnia, cukier, pszenny suszony zakwas piekarski w proszku, otręby pszenne, sól) uzupełnionymi 
o niezbędne z punktu widzenia technologii wytworzenia oraz jakości wyrobu finalnego dodatki.  
W związku z powyższym w rozumieniu ww. rozporządzenia można jedynie rozpatrywać niektóre składniki 
mieszanki PIECZYWO IG MIX - emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy - jako substancje dodatkowe, które spełniają określone funkcje technologiczne podczas 
produkcji wyrobu gotowego oraz w samym wyrobie gotowym (Chleb IG). 
Według wiedzy Bakels Polska wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Bakels zlokalizowane na terenie Unii 
Europejskiej działają zgodnie z aktualnym stanem prawa wspólnotowego oraz są pod stałym nadzorem służb 
sanitarnych i stosownych jednostek certyfikujących (o czym świadczą posiadane certyfikaty). Zgodnie z tym 
wszystkie dodatki do żywności zawarte w mieszance PIECZYWO IG MIX objęte Rozporządzeniem 1333/2008 
(emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy) zostały 
zastosowane zgodnie z tym rozporządzeniem. 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającym 
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie 
unijnego wykazu dodatków do żywności zawarte w mieszance PIECZYWO IG MIX dodatki do żywności - 
emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy - należą do 
Grupy I dodatków (Część C, p 1) ww. załącznika), która to grupa jest dopuszczona do zastosowania w 
wyrobach piekarniczych na poziomie quantum satis (Część E, Numer kategorii 07.1 ww. załącznika). 
 
Enzymy piekarnicze w Chlebie IG: 
Enzymy nie są wymienione w wykazie substancji dodatkowych i nie pełnią żadnej funkcji w wyrobie gotowym. 
Zatem nie jest wymagane specyfikowanie tego składnika na etykiecie wyrobu gotowego. 

 
 

Wartość odżywcza 
na 100 g mieszanki 
IG MIX 

 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 
Tłuszcze 
  w tym kwasy tłuszczowe nasycone 
Węglowodany 
  w tym cukry 
Błonnik  
Białko 
Sód 
   w przeliczeniu na sól 
 

1.800 kJ, 430 kcal 
22 g 
3,0 g 
34 g 
4 g 

10 g 
19 g 
1,0 g 

2,88 g 
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Wartość odżywcza 
na 100 g gotowego 
Chleba IG 

 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 
Tłuszcze 
  w tym kwasy tłuszczowe nasycone 
Węglowodany 
  w tym cukry 
Błonnik  
Białko 
Sól 

1125 kJ, 269 kcal 
8,3 g 
1,2 g 

35,6 g 
1,6 g 
5,1 g 

10,8 g 
1,1 g 

UWAGA 
- wartość odżywczą Chleba IG obliczono dla powyższej receptury z uwzględnieniem 15 % odparowania wody podczas wypieku 
- dane liczbowe przyjęte do obliczeń pochodzą ze specyfikacji producenta mieszanki, a dla pozostałych składników z Monografii 

z tabelami wartości odżywczych pod redakcją Hanny Kunachowicz (Tabele składu i wartości odżywczej żywności = Food 

composition tables / Hanna Kunachowicz [i in.]. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.  Warszawa: Wydaw. Lekarskie 

PZWL, 2005.) 
- uwzględniono również przewidywane według ww. monografi straty wartości odżywczej wynikające z obróbki termicznej 

 

Chleb IG 
Informacje 
dodatkowe  

 

Wyroby na bazie mieszanki piekarniczej PIECZYWO IG MIX marki Bakels wyprodukowane zgodnie  
z rekomendowaną w niniejszej specyfikacji recepturą można: 

- nazywać "CHLEB IG" lub "BUŁKI IG" - Bakels Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na nieodpłatne użycie 
posiadanych znaków towarowych. 

- określać mianem "PIECZYWO DLA DIABETYKÓW" - zgodnie z powiadomieniem wysłanym do GIS-u, które 
zostało potwierdzone pismem GIS-ŻP-SP-4230-408-2/KŚ/11. 

- określać mianem "CHLEB WIELOZIARNISTY" pod warunkiem, że w składzie wyrobu zostanie podana 
zawartość procentowa ziaren,  

- określać mianem "PIECZYWO PSZENNE" 

- określać mianem "o niskim indeksie glikemicznym IG 54" (wartość potwierdzona przez certyfikat 
Uniwersytetu Oxfordzkiego). 

 

- oświadczenia żywieniowe: 

> zgodnie z 2006R1924 stosować oświadczenie żywieniowe "ŹRÓDŁO BŁONNIKA POKARMOWEGO"; 
Chleb IG ma zawartość błonnika na poziomie 5,1 g i spełnia podane w rozporządzeniu oba kryteria:  

1) 5,1 g/100 g > od wymaganego minimalnego poziomu 3 g/100 g 

2) 1,9 g błonnika/100 kcal > od wymaganego minimalnego poziomu 1,5 g błonnika/100 kcal 

> zgodnie z 2006R1924 stosować oświadczenie żywieniowe "ŹRÓDŁO BIAŁKA"; odpowiednio duży 
procent wartości energetycznej Chleba IG pochodzi z zawartego w nim białka; Chleb IG spełnia 
warunek: 

1) 16,06% wartości energetycznej z białka > od wymaganego minimalnego poziomu 12 % 

> zgodnie z 2006R1924 stosować oświadczenie żywieniowe "NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
NASYCONYCH"; Chleb IG spełnia oba podane w rozporządzeniu kryteria: 

1) 1,2 g/100 g < od wymaganego maksymalnego poziomu 1,5 g/100 g 
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2) 4,01 % < od wymaganego maksymalnego poziomu 10 % wartości energetycznej Chleba IG 

> zgodnie z 2006R1924 stosować oświadczenie żywieniowe "NISKA ZAWARTOŚĆ CUKRÓW"; Chleb IG 
spełnia warunek: 

1) 1,6 g/100 g < od wymaganego maksymalnego poziomu 5 g/100g 

 

- oświadczenia zdrowotne: 

> zgodnie z 2012R0432 stosować oświadczenie zdrowotne "BIAŁKO PRZYCZYNIA SIĘ DO WZROSTU 
MASY MIĘŚNIOWEJ", przy czym Chleb IG spełnia warunek oświadczenia żywieniowego " ŹRÓDŁO 
BIAŁKA" wymienionego w załączniku do 2006R1924, a oświadczenie to zostało również umieszczone 
na oznaczeniu 

> zgodnie z 2012R0432 stosować oświadczenie zdrowotne "BIAŁKO POMAGA W UTRZYMANIU MASY 
MIĘŚNIOWEJ" przy czym Chleb IG spełnia warunek oświadczenia żywieniowego " ŹRÓDŁO BIAŁKA " 
wymienionego w załączniku do 2006R1924, a oświadczenie to zostało również umieszczone na 
oznaczeniu 

> zgodnie z 2012R0432 stosować oświadczenie zdrowotne "BIAŁKO POMAGA W UTRZYMANIU 
ZDROWYCH KOŚCI" przy czym Chleb IG spełnia warunek oświadczenia żywieniowego " ŹRÓDŁO 
BIAŁKA " wymienionego w załączniku do 2006R1924, a oświadczenie to zostało również umieszczone 
na oznaczeniu 

> zgodnie z 2012R0432 stosować oświadczenie zdrowotne "WĘGLOWODANY POMAGAJĄ W 
UTRZYMANIU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA MÓZGU" przy jednoczesnym podaniu 
informacji, że "KORZYSTNE DZIAŁANIE WYSTĘPUJE W PRZYPADKU SPOŻYWANIA 130 G 
WĘGLOWODANÓW DZIENNIE ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ"; przy czym: 

1) określona ilościowo porcja - w przypadku Chleba IG określana jako "porcja śniadaniowa o masie 
około 100 g" - spełnia warunek zawartości większej niż 20 g/porcję węglowodanów 
metabolizowanych przez ludzi, z wyłączeniem polioli 

2)  Chleb IG spełnia warunek oświadczenia żywieniowego "NISKA ZAWARTOŚĆ CUKRÓW" 
wymienionego w załączniku do 2006R1924, a oświadczenie to zostało również umieszczone na 
oznaczeniu 

> zgodnie z 2012R0432 stosować oświadczenie zdrowotne "OGRANICZENIE SPOŻYWANIA 
NASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH POMAGA W UTRZYMANIU PRAWIDŁOWEGO 
POZIOMU CHOLESTEROLU WE KRWI" przy czym Chleb IG spełnia warunek oświadczenia 
żywieniowego "NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH" wymienionego w załączniku do 
2006R1924, a oświadczenie to zostało również umieszczone na oznaczeniu 

 

Zalecenia dodatkowe: 

- ze względu na wpisy odnośnie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz o produkcie o specjalnym 
przeznaczeniu żywieniowym, niezbędne jest umieszczenie tabeli z wartością odżywczą 

- obok tabeli z wartością odżywczą można stosować graficzne systemy prezentacji tej informacji, pod 
warunkiem, że nie naruszają one obowiązujących przepisów  
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Czytelność znakowania: 
- wysokość czcionki minimum x=1,2 mm (x=6 na rysunku) 
- wysokość czcionki dla zapisu „Masa netto: xxx  g” x=4 mm (dla towarów paczkowanych o masie netto 200 – 
1000 g) 

 
- nazwa, ilość netto – muszą znajdować się w tym samym polu widzenia 

 

 

Znak towarowy 
Chleb IG 

 

Pieczywo IG jest chronione znakiem towarowym słownym "Chleb IG" (NR244625 od dnia 2010-09-24) oraz 
znakiem towarowym słowno-graficznym "Chleb IG" (NR 244626 od dnia 2010-09-24). Zabrania się używania 
wymienionych wyżej znaków do oznaczania wyrobów wyprodukowanych z innych mieszanek piekarniczych niż 
"PIECZYWO IG MIX" lub wyprodukowanych według innej receptury niż opisana powyżej. 
 

   
 

Alergeny 
 

Gluten (pszenny, owsiany, żytni) 
W odniesieniu do Dyrektyw EU: 2003/89/EC i 2006/142/EC 

 

GMO 
 

Surowce użyte w tym produkcie nie są genetycznie modyfikowanymi organizmami (GMO), ani nie zostały 
wyprodukowane z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). 
W odniesieniu do Dyrektyw EU: 1829/2003/EC i 1830/2003/EC. 

 

Mikrobiologia 
 

Ogólna liczba bakterii 
Drożdże i pleśnie 
Enterobacteriaceae 

max 1 000 000 cfu/g 
max 10 000 cfu/g 
max 5 000 cfu/g 
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Przechowywanie 
 

W chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie przekraczać temperatury 
25ºC i wilgotności względnej 65%. 

 

Przydatność  8 miesięcy od momentu wyprodukowania 
 

Opakowanie  20 kg worek 
 

Źródła 

 

Dokument sporządzono na bazie informacji uzyskanych od producenta produktu, firmy: 
AB BAKELS AROMATIC 
Von Utfallsgatan 26 – 30 
40252 Göteborg, Box 13099 
Szwecja 

 
Odpowiedzialność 
prawna 

 

Wszelkie zalecenia co do wyrobu gotowego, w szczególności w zakresie jego oznaczania i promowania są 
przygotowane z możliwie największą dbałością o zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami (do dnia 
sporządzenia dokumentu - patrz data w stopce). Niemniej jednak Bakels Polska Sp. z o.o. zaleca każdemu 
producentowi, korzystającemu z niniejszego opracowania, ponowne sprawdzenie prawidłowości zastosowanych 
treści. Ponadto, w zakresie technologii wytwarzania pieczywa IG, zaleca się sprawdzenie parametru 
odparowania wody - zbyt duże odchylenia od przyjętej powyżej wartości może mieć znaczący wpływ na 
wykazaną wartość odżywczą. 

 
Wykaz aktów 
prawnych i 
publikacji 

 

2011R1169 -  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011  
z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
608/2004 
 
2008R1333 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności 
 
2012R0432 - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r.  
ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż 
oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 
 
2006R1924 - ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności 
 
Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, pod redakcją: prof. dr hab. med. Mirosława Jarosza; 
Instytut Żywności i Żywienia 2012 

 

i inne powiązane z ww. 
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CERTYFIKATY I MATERIAŁY GRAFICZNE 

 
 

Certyfikat Oxford: 
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Certyfikat BRC producenta mieszanki piekarniczej PIECZYWO - IG - MIX: 
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Rejestracja Chleba IG w GIS jako środka spożywczego dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów: 
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Wzór etykiety na Chleb IG zgodnej z Rozporządzeniem 2011R1169: 
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Plakat w formacie B3 (500 mm x 353 mm): 

 

 



 
 

DATA: 2014-12-01  PRZYGOTOWAŁ: Marcin Szczepaniak STRONA: 13/13 

 

Dwustronna ulotka informacyjna w formacie (152 mm x 108 mm): 

 

 

 


