
 

Specification/Specyfikacja 

 
 

Name of product/ Nazwa produktu:  ALPHONSO MANGO PUREE/ Puree z Mango 
Alphonso 

Art no/ Nr artykułu:  MANGO/BC-IN/AMP31/ MANGO/BC-IN/ALPH 
Origin/Pochodzenie:    India/Indie 
 

Description/ Opis Aseptic Alphonso Mango pureeis extracted from Non MLO, sound mature  
and selected naturally ripened Alphonso mango fruits during the Mango season. 
The process involves selection of ripen mangoes, washing, cutting, inspection, 
pulping, decanting, filtration, Metal detection, Aseptic Sterilization and packed  
in Aseptic bags in MS drums under stringent hygiene conditions throughout the 
process line and passed through several online Quality tests and final inspections 
as well/ Aseptyczne puree z mango Alphonso pozyskiwane są z wolnych od MLO, 
dojrzałych i wyselekcjonowanych owoców mango Alphonso w sezonie Mango. 
Proces ten obejmuje selekcję dojrzewających mango, mycie, krojenie, inspekcję, 
roztwarzanie, dekantację, filtrację, wykrywanie metali, sterylizację aseptyczną  
i pakowanie w worki aseptyczne w beczkach MS w rygorystycznych warunkach 
higienicznych w całym procesie technologicznym i przechodzi przez kilka testów 
jakości online i inspekcje końcowe. 
 

Parameter/ 
Parametr 

Specification/ 
Specyfikacja 

Expressing as/ Wyrażony 
jako 

Unit/ Jednostka 

Organoleptic/ 

Organoleptyczne 

Color/ Kolor Orange yellow/ żółto- 
pomarańczowy 

- 

Flavor/ Zapach  Typical of naturally ripe 

Alphonso mango 

without any off flavor/ 

Typowy dla naturalnie 

dojrzewających mango 

ALphonso bez obcych 

zapachów 

- 

Taste/ Smak Characteristic of ripe 

Alphonso mango fruit/ 

Typowy dla dojrzałych mango 

Alphonso 

- 

Appearance/ Wygląd 

 

Homogenous puree & 

free of any foreign 

matter/ Jednorodne 

puree, wolny on obcych 

substancji 

- 

Physical/ 
Fizyczne 

 

 

Brix  200C Minimum 16 0B 

Acidity (% as CA)/ 
Kwasowwość 

0.45 – 0.85 
% 

pH 3,50 – 4,00 - 

Consistency 20 ± 20C/ 
Konsystencja 

8 – 12 
Cm/30sec 

Brown specks/ 
Brązowe plamki 

< 10 
Per 10ml/ w 10ml 

Black specks/ Czarne 
plamki 

0 
Per 10ml/ w 10ml 

Microbiological/ 

Mikrobiologiczne 

Total Plate Count/ 
Całkowita liczba bakterii 

< 10 
Cfu/ml 

Yeast &Mould/ Pleśnie i 
drożdże 

< 10 
Cfu/ml 



 

Coliforms Absent/ Nieobecne Per ml/w ml 

E. coli Absent/ Nieobecne   Per ml/w ml 

Salmonella  Absent/ Nieobecne Per ml/ w ml 

L.monocytogenes Absent/ Nieobecne 
Per 25ml/w 10ml 

Vibrio cholerae Absent/ Nieobecne Per 25ml/w 25ml 

Packing/ 

Pakowanie 

Alphonso mango puree is packed aseptically pre-sterilized bags of 215kgs 
placed with polyliner in food grade epoxy painted (inside) open top MS drum/ 
Puree z mango Alphonso pakowane jest w aseptyczne, wstępnie sterylizowane 
torby po 215 kg z polilinerem z żywicy epoksydowej (wewnątrz) w otwieranej od 
góry beczce MS 

Weight/ Masa Product net weight: 215kgs & Gross weight is 232kgs/ Masa netto 215kg & masa brutto 

232kg 

Loadability/ 

Ładowność 

80 Drums Per 20’ Container ( With Pallet or Without pallet packing - optional)/ 80 

beczek w kontenerze (na palecie lub bez palety – opcjonalnie) 

Storage 
instruction/ 
Instrukcja 

przechowywania 

Aseptic Alphonso mango puree should be stored at ambient temperature 
preferably below 25°C and not below 4°C. avoid exposure to higher temperature 
and sunlight to enhance shelf life/ Puree z mango Alphonso należy 
przechowywać w temperaturze otoczenia, najlepiej poniżej 25 ° C i nie niższej 
niż 4 ° C. unikać narażenia na działanie wyższych temperatur i światła 
słonecznego, aby zwiększyć trwałość produktu 

Shelf life/ Okres 
przydatności 

Best before 24 months from the date of manufacturing/ Najlepiej użyć przed upływem 24 

miesięcy od daty produkcji 

Handling 
instrustion/ 
Instrukcje 

obsługi 

Do not roll the drum, Handle with care, Do not freeze, Do not store the drum in direct 

sunlight, Protect the drum from Rain, Handle the Drums in Vertical Position only, Handle 

diligently to avoid Product damage. Once open consume immediately./ Nie toczyć bębna, 

obchodzić się z nim ostrożnie, nie zamrażać, nie przechowywać bębna w bezpośrednim 

świetle słonecznym, chronić bęben przed deszczem, obchodzić się z bębnami tylko w 

pozycji pionowej, obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Po otwarciu 

zużyć natychmiast. 

Conformity/ 

Zgodność 

Certified by HALAL & KOSHER, FSSC 22000, SGF, /Certyfikowany przez HALAL & 

KOSHER, FSSC 22000, SGF 

Dietary/ 

Dietetyka 

Product is suitable for all Vegans & Vegetarians/ Produkt jest odpowiedni dla wegan i 

wegetarian 

Intended Use/ 

Zalecane użycie 

Our product is not meant for direct consumption. Industry may use our product as a  

raw material./ Nasz produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Przemysł 

może wykorzystywać nasz produkt jako surowiec. 

 

 
 

 

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

information received from a supplier. The buyer is not exempt from checking the goods on arrival/ Wszystkie wymienione 

dane zostały skopiowane z certyfikatu dostawcy i dlatego są w pełni zgodne z informacjami otrzymanymi od dostawcy. 

Kupujący nie jest zwolniony z kontroli towarów po przyjeździe.. 

 
 

 
Date/ Data:             14.04.2020 

City/ Miasto:          Olsztyn  

Issued by/ Sporządzony:  Jolanta Fylak 

Accepted by/ Zaakceptowany: Jolanta Fylak  
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