SPECIFICATION/ SPECYFIKACJA
Name of product/Nazwa produktu:
Shelf life/ Okres przydatności:
Origin/ Pochodzenie:

Black carrot powder/Czarna marchew proszek
2 years/ 2 lata
Turkey/ Turcja

A concentrate of black carrot in powder form. Maltodextrin and citric acid are used as carrier and acidity
regulator./ Koncentrat czarnej marchwi w postaci proszku. Jako regulator nośności i kwasowości stosuje się
maltodekstrynę i kwas cytrynowy.
Parameter/ Parametr

Specifications / Specyfikacja

Appearance/ Wygląd

Dark purple powder / Ciemnofioletowy proszek

Solubility/ Rozpuszczalność

Water soluble/ Rozpuszczalny w wodzie

Moisture/ Wilgoć

<6%

Color strength/ Siła barwienia

11.5-12.5

(E%1, 1cm, pH:3.0, λ max )
Bulk density/ Gęstość nasypowa (g/ml)

0.5-0.7

Total Count/ Ogólna liczba drobnoustrojow

˂ 1000 cfu/g

Yeast and Mould/ Drożdże i pleśnie

˂ 100 cfu/g

Coliforms

˂ 10 cfu/g

E.Coli

˂ 10 cfu/g

Classification/ Klasyfikacja
This product is full copmliance with the purity criteria set by European Regulation (EU) No231/ 2012. This
product can be declared as color: Anthocyanin or color E163./ Ten produkt jest w pełni zgodny z kryteriami
czystości określonymi w rozporządzeniu europejskim (UE) nr 231/2012. Ten produkt może być zadeklarowany
jako kolor: antocyjany lub kolor E163.
Purity / Czystość
This product complies with Regulation (EC) No 1881/2006 and subsequent amendments./ Ten produkt jest
zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 i późniejszymi zmianami.
Pesticide Residue / Pozostałości pestycydów
This product complies with Regulation (EC) No 396/2005 and subsequent amendments. / Ten produkt jest
zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 i późniejszymi zmianami.
GMO
This product does not require GMO labelling according to Regulations (EC) No 1829/2003 and 1830/2003. / Ten
produkt nie wymaga oznakowania GMO zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003.
Allergen / Alergeny
This product does not contain allergens subject to labelling according to Regulation (EU) No 1169/2011. / Ten
produkt nie zawiera alergenów podlegających etykietowaniu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1169/2011.
Packaging, storage conditions and shelf life/Opakowanie, przechowywanie i okres ważności.
Net 20 kg in polyethylene bag in cardboard box.
Shelf life is 24 months when stored in cool (<25°C in its original packaging and dry, dark storage conditions./
Worek polietylenowy 20 kg w kartonie. Okres przechowywania wynosi 24 miesiące, jeśli produkt jest
przechowywany w chłodnym miejscu (<25 ° C w oryginalnym opakowaniu i suchych, ciemnych warunkach
przechowywania).

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.
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