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Informacje zawarte w powyższym dokumencie zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od naszych dostawców; naszej 
wiedzy i doświadczeniu oraz obowiązujących przepisach prawa. Wszystkie dane są aktualne w chwili obecnej, jednak mogą ulec 
zmianie w zależności od właściwości surowców użytych w produkcji. Aktualny wykaz składników – patrz etykieta. Niniejszy dokument 
ma charakter informacyjny. Dokument został przygotowany w wersji elektronicznej i jest ważny bez podpisu. 
 

1. Dane ogólne 

Nazwa 

NEUSCHNEE SWEET  

Kod produktu 15426.11 

Określenie 
produktu 

Nietopniejący puder dekoracyjny; doskonały do dekorowania ciast tłuszczowych, 
owocowych, śmietankowych i in.; posypywać przy użyciu sitka lub posypywaczy; nadaje się 
do spożycia po przyrządzeniu wg przepisu podanego na opakowaniu 

Składniki cukier, skrobia PSZENNA, tłuszcz palmowy, substancje przeciwzbrylające: węglany wapnia, 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; glukoza, olej rzepakowy, aromat. 
Może zawierać: JAJA, MLEKO. 

Przeznaczenie Produkt jest surowcem dla przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego. 

Przeznaczenie 
konsumenckie 

Produkt może być spożywany przez ogół konsumentów z wyłączeniem niemowląt i osób 
uczulonych na deklarowane składniki. 

 
2. Cechy organoleptyczne: 

- przed przyrządzeniem i po przyrządzeniu 

Konsystencja Sypka 

Wygląd Dopuszczalne wystąpienie zbryleń składników rozprowadzających się w czasie 
przyrządzania; 

Barwa Biała 

Zapach Swoisty, słodki, lekko waniliowy, bez zapachów obcych 

 
3. Cechy fizyko-chemiczne 

Obecność metali szkodliwych dla zdrowia --- 

Obecność zanieczyszczeń Niedopuszczalna 

 
4. Cechy mikrobiologiczne 

 
Wartość równa lub poniżej której wszystkie wyniki 
uznawane są za zadowalające [jtk/g] 

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych (30 ºC) 1000 

Drożdże 100 

Pleśnie  100 

 
5. Opakowanie 

Rodzaj opakowania Worki papierowe z warstwą folii 

Masa netto w opakowaniu 10 kg 

Paletyzacja 77 x 10 kg 

 

Opakowania, które mają bezpośrednią styczność z produktami są 
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

 
6. Przechowywanie 

Warunki przechowywania 
(przed i po otwarciu 
opakowania) 

Opakowania zamknięte, szczelne, zabezpieczone przed dostępem wilgoci, 
powietrza i światła, w pomieszczeniach suchych, czystych i chłodnych, 
wolnych od szkodników. 

Okres przechowywania 18 miesięcy od daty produkcji 

 
7. Oznakowanie 

Na etykiecie znajdują się 
następujące informacje: 

− nazwa produktu, 

− nazwa i adres producenta, 

− przeznaczenie, 

− składniki, 

− zawartość netto, 

− przepis podstawowy/receptura, 

− data minimalnej trwałości, 

− oznaczenie partii produkcyjnej, 

− sposób i warunki przechowywania 
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8. Transport 

Środkami transportu przeznaczonymi do transportu środków spożywczych, w warunkach zapewniających 
utrzymanie właściwej jakości. 

 

9. Oświadczenie GMO 

Niniejszym oświadczamy, że produkt nie jest modyfikowany genetycznie oraz nie zawiera składników 
genetycznie zmodyfikowanych. 

 

10. Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 

Lp. Nazwa składnika 
Zawiera 

TAK NIE 

1. 
Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany 
hybrydowe, a także produkty pochodne 

X  

2. Skorupiaki i produkty pochodne  X 

3. Jaja i produkty pochodne  X 

4. Ryby i produkty pochodne  X 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne  X 

6. Soja i produkty pochodne,  X 

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)  X 

8. 

Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy 
włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy 
pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a 
także produkty pochodne 

 X 

9. Seler i produkty pochodne  X 

10. Gorczyca i produkty pochodne  X 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne  X 

12. 
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na 
całkowitą zawartość SO2 

 X 

13. Łubin i produkty pochodne  X 

14. Mięczaki i produkty pochodne  X 

 Może zawierać: JAJA, MLEKO. 
 

11. Wartość odżywcza i energetyczna na 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1758 kJ / 420 kcal Wartości obliczone na podstawie deklaracji 

dostawców i tabel wartości odżywczych 

BLS/ IŻIŻ. 

Wartości te podlegają biologicznym i 

produkcyjno-technicznym naturalnym 

wahaniom. 

Tłuszcz 5,6 g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,2 g 

Węglowodany 91,3 g 

       w tym cukry 86,1 g 

Błonnik 0,1 g 

Białko 0,0 g 

Sól 0,00 g 

 

 
Dokument został przygotowany w wersji elektronicznej i jest ważny bez podpisu. 


