
 

  

 

Specification/Specyfikacja 
 
Name of product/Nazwa produktu:  Yeast Extract/ Ekstrakt drożdży 

Origin/Pochodzenie:    China/ Chiny 

Art. nr./Numer artykułu:    YE/BS-CN/PA638 

 

Product description/ Opis produktu 

PA638 is spray-dried yeast extract powder. naturally rich in flavorful amino acid,peptides and nucleotide,it develops typical yeast 

extract flavor, high salty taste and moderate umami taste. Baker's yeast extract, pure type,high salt,powder / PA638 jest 

suszonym rozpyłowo proszkiem ekstraktu drożdżowego. naturalnie bogaty w aromatyczny aminokwas, peptydy i nukleotyd, 

rozwija typowy smak ekstraktu drożdżowego, wysoki słony smak i umiarkowany smak umami. Ekstrakt drożdży piekarniczych, 
czysty typ, wysoka sól, proszek. 

 

Parameter/ Parametr Specification/Specyfikacja 

Product description/ Opis produktu 

Visual Description/Opis wizualny Pale yellow to yellow/ Blado żółty do żółtego 

Odour/Zapach Typical smell of yeast extract/Typowy dla ekstraktu 

Physical & Chemical/ Dane fizyczne i chemiczne 

Moisture/ Wilgotność ≤6,0% 

Total Nitrogen/ Azot całkowity (sfdm) ≥10,0% 

Amino Nitrogen/ Azot amino. (sfdm) ≥4,0% 

Ash/Popiół (sfdm),  ≤15% 

Total protein/ Białka ogółem (sfdm) ≥62,5% 

Salt Total/ Sól ogółem (sfdm) 36-40 % 

pH / pH  5,0-6,5 

Heavy metals/ Metale ciężkie 

Lead/ Ołów (ppm) ≤2 

Arsenic/ Arsen (ppm) ≤2 

Microbiological specifications/Specyfikacja mikrobiologiczna 

Total plate count/Całkowita iloiść płytek                ≤1×104 cfu/g 

Salmonalla/25g (cfu/g) Negative/ Negatywny 

Staphylococcus aureus/25g (cfu/g) Negative/ Negatywny 

Coliforms ≤0,3 cfu/ g 

Packaging/ Pakowanie 

Packing size/ Rozmiar opakowania 20kg bag/worek 

Packing material/ Materiał opakowaniowy 

Outside packing:kraft paper bag/ Zewnętrzne opakowanie: 

worek papierowy 

 

inside  packing :  PE bag/wewnętrzne opakowanie: PE worek 

GMO/ GMO Non GMO/  brak GMO 

Storage condition/ Warunki przechowywania Cool and dry place/ Chłodne i suche pomieszczenie 

Shelf life/ Okres przydatności 18 months/ 18 miesięcy 

Taste method/Metoda testu 1%-2% hydrothermal solution/ roztwór hydrotermalny 

 

Recommended declaration/ Zalecana deklaracja 

Yeast Extract or Natural Flavouring(in accordance with EC 1334/2008). Yeast Extract ( in accordance with US FDA21 CFR 

101.22)/ Ekstrakt drożdżowy lub naturalny aromat (zgodnie z EC 1334/2008). Ekstrakt drożdżowy (zgodnie z US FDA 21 CFR 

101.22) 

 

Recommended addition /Rekomendowane podanie 

0.5%-5%, the dosage could be adjusted as necessary,it is food ingredients, without limit on the amount added./ 0,5% -5%, 
dawkę można dostosować w razie potrzeby, są to składniki żywności, bez ograniczenia dodanej ilości. 

 

Product function/Funkcja produktu 

It is widely used in the field of food seasoning. It has the functions of increasing flavor impact,improving mouth feel, harmonizing 

the overall taste, increasing freshness, reducing salt and masking off odors. It is a good base taste ingredient/ Jest szeroko 

stosowany w dziedzinie przyprawiania żywności. Ma funkcje zwiększania wpływu smaku, poprawy odczucia w ustach, 

harmonizacji ogólnego smaku, zwiększenia świeżości, zmniejszenia soli i maskowania zapachów. Jest to dobry bazowy składnik 

smakowy. 

 



 

 

 

 

Dietary information/ Informacje dietetyczne: 

Conforms with HALAL, KOSHER, VEGAN(Yes, This product contains no ingredients of animal origin)/ Zgodny z HALAL, KOSHER, 

VEGAN (Tak, ten produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego) 

 

Nutritional information/Wartości odżywcze 
Item Per 100g Nutrient reference value% 

Energy 949kj 11% 

Protein 45.5g 76% 

Fat 0g 0% 

Carbohydrate 10,3g 3% 

Sodium 15800mg 790% 

 

Allergen data/Informacje o alergenach 

Allergen/Allergen 
Present on line?Yes/No / 

Obecny na linii? Tak/Nie 

Present on Site? 

Yes/No/Obecny w 

zakładzie? Tak/Nie 

Peanut and products thereof/Orzechy ziemne i produkty 

pochodne 
No/Nie No/Nie 

Nuts (other than peanuts)and products thereof/Orzechy 
(inne niż orzeszki ziemne) i produkty pochodne  

No/Nie No/Nie 

Cereals containing gluten/Zboża zawierające gluten  No/Nie No/Nie 

Crustaceans and products thereof/Skorupiaki i  product 

pochodne 
No/Nie No/Nie 

Egg and products thereof/Jajko i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Fish and products thereof/Ryby i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Soybeans and products thereof/Soja i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Milk and and products thereof(including lactose)/ Mleko i 

jego przetwory (w tym laktoza) 
No/Nie No/Nie 

Celery and products thereof/Seler i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Mustard and products thereof/Musztarda i produkty 

pochodne 
No/Nie No/Nie 

Sesame seeds and products thereof/Nasiona sezamu i 
produkty pochodne 

No/Nie No/Nie 

Molluscs and products thereof/Mięczaki i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Lupin and products thereof/Łubin i produkty pochodne No/Nie No/Nie 

Sulphur Dioxide/Sulphites>10ppm/Łubin i produkty 

pochodne 
No/Nie No/Nie 

This product conforms in every respect with the requirements of Regulation EC No 178/2002 (general principles and requirements 

of food law and procedures in matters of food safety), Regulation EC No 1333/2008 (food additives) and also where applicable 

applies to Regulation EC No 1334/2008 (flavourings for use in and on food) and their subsequent amendments./ Ten produkt jest 

pod każdym względem zgodny z wymogami rozporządzenia WE nr 178/2002 (ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego i 

procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności), rozporządzenia WE nr 1333/2008 (dodatki do żywności), a także, w stosownych 

przypadkach, ma zastosowanie do rozporządzenia WE nr 1334/2008 (środki aromatyzujące do użycia wi na środkach 

spożywczych) i ich późniejsze zmiany 
 

 

All data as mentioned have been copied from the suppliers certificate and therefore are in complete accordance with those data 

received from supplier. The buyer is not freed from checking the goods on arrival. 

Powyższe informacje zostały przekopiowane z certyfikatu producenta. Nabywca nie jest zwolniony z kontroli surowca w momencie 

przyjęcia. 

 

Date/Data:            28.01.2020 

City/Miejsce:          Olsztyn        
Issued by/Wystawił :  Joanna Palowska 

Accepted by/Zaakceptował:  Jolanta Fylak   
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