
 

Specification/Specyfikacja 
 
Name of product/Nazwa produktu: Tomato Paste/ Pasta pomidorowa  
Intended use/Przeznaczenie:   Food/Żywność 
Origin/Pochodzenie:    China/Chiny 
 
General description/opis ogólny 
Tomato paste of 36-38% Cold Broken/pasta mato o zawartości 36-38% Cold Broken 
 

Item/Pozycja Specification/Specyfikacja 

Organoleptical requirements/Wymagania organoleptyczne  

Aroma and flavor/Aromat i 
smak 
 

Typical tomato paste odor and no off-flavors/ Typical tomato paste odor and 
no off-flavors 

Black specks/ Czarne punkty 
 

 0,5-1,0 mm (10 g)  ≤6  
1,0-1,5 mm (10 g) ≤1 
＞1.5mm） (10 g) none  

 

Physical and chemical requirements/ wymagania fizyczne i chemiczne 

Dry matter/Sucha masa 36-38 Brix  

Viscosity/Lepkość 
Bostwick at 12.5 brix and 20℃: 6-9 cm/30sec/ 
Bostwick przy 12,5 brixa i 20 ℃: 6-9 cm/ 30 s 

Color A/b / 
Kolor A/b 

≥2.0 

pH 4.2 ±0,2 

Total Acidity/Kwasowość 
całkowita 

2,0-3,0 

Lycopene/Likopen ≥50 mg/100g 

HMC ≤50%   

Foreign matter (10g.)  none 

Contaminant (heavy metals)/ Zanieczyszczenia (metale ciężkie)  

Tin(Sn)/Cyna ≤0,05 mg/kg 
Mercury(Hg)/ Rtęć ≤0,05 mg/kg 
Lead(Pb)/Ołów ≤0.01mg/kg 
Arsenic (As)/Arsen ≤0.01mg/kg 
Aflatoxin  None  

Microbiology/ Mikrobiologia  

Howard mould count/ liczba 
pleśni Howarda 

≤ 50% 

Total plate count/ Ogólna liczba 
drobnoustrojów 

< 10 cfu/g 

Yeast and mould/ drożdże i 
pleśnie < 10 cfu/g 

Coliform  < 10 cfu/g 
E. coli Not detected 
Staphylococcus aureus Not detected 
Salmonella spp. Not detected 
Bacillus cereus Not detected 
Clostridium perfringens Not detected 

 
GMO 
The product has not been produced from genetically modified tomatoes/ Produkt nie został wyprodukowany z 
pomidorów modyfikowanych genetycznie. 
 
Allergen  
The product free from alergens / Produkt wolny od alergenów. 



 

 
Packaging/Opakowanie 
Net weight of each 200L steel drum 245kg±3kg, 4 drums in one pallet/ Waga netto każdego stalowego bębna 
200L 245 kg ± 3 kg;4 beczki na palecie 
 
Shelf life/ okres przydatności:   
Shelf life: Two year from production date/Dwa lata od daty produkcji 
 
Storage/Przechowywanie: in cool and dry place without direct sunshine under 35˚C/ w chłodnym i suchym 
miejscu bez bezpośredniego nasłonecznienia poniżej 35˚C 
 
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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Accepted by/Zaakceptował:  Anna Wojtach 

 
System generated document, valid without signature/Dokument wygenerowany z systemu, ważny bez podpisu. 


