
       

 

SUNBERRY, Głudna 6A, 05-620 Błędów, Poland, T: +48 570 306 307, +48 570 406 407  
www.sunberry.pl, www.suszonaborowka.pl, info@suszonaborowka.pl, info@sunberry.pl 

Specyfikacja produktu 

 

 

Nazwa produktu:  SUSZONA BORÓWKA 
Opis produktu: Do bezpośredniego spożycia, do ciast, deserów, lodów, przetworów, wyrobów 
mięsnych 

Skład surowcowy: Owoce borówki – 57%, skoncentrowany sok jabłkowy – 42%,  
olej słonecznikowy – poniżej 1%. 

Wymagania fizykochemiczne: 
- wilgotność:                13 %  
- barwa:                                               ciemno granatowa, do czarnej 
- smak i zapach:                         charakterystyczny 
- obecność zanieczyszczeń mechanicznych: brak 
Barwa produktu ulega zmianom uwarunkowanym czynnikami naturalnymi. Nie mają one żadnego wpływu na jakość 
produktu. 

Wartość odżywcza w 100g 
Wartość energetyczna:   KJ 1454 – Kcal 343 
Białko (%): 1,6 
Węglowodany(%): 79,8 
 - w tym cukry 76,8 
Tłuszcz (%): 1 
 Błonnik (%)                                                          4,1                                                   
Z powodu użycia naturalnych składników, podane powyżej dane mogą się różnić. 

Alergeny: 
01). zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, 
jęczmień,  owies, orkisz, kamut i ich krzyżówki) 
oraz produkty z nich wytworzone 
02).skorupiaki i przetwory ze skorupiaków 
03). jaja i przetwory z jaj 
04).ryby i przetwory z ryb 
05).orzechy ziemne i przetwory z orzechów 
ziemnych 
06).soja i produkty z niej wytworzone 
07).mleko i przetwory mleczne (włącznie z laktozą) 
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08). owoce łuskane 
09). seler i produkty z niego wytworzone 
10). gorczyca i produkty z niej wytworzone 
11). ziarna sezamu o produkty z nich wytworzone 
12). dwutlenek siarki i siarczyny, jeżeli ich stężenie 
wynosi więcej niż 10mg/kg lub 10mg/l w 
przeliczeniu na SO2 
13). łubin i produkty z niego wytworzone 
14). mięczaki i produkty z nich wytworzone  
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Wymagania mikrobiologiczne:                     Jednostka: 
Liczba beta-glukuronidazo-dodatnich  
Escherichia coli                                                 jtk/g     <10   
Salmonella nieobecna w 25g 
Liczba Listeria monocytogenes                      jtk/g     <10 
Liczba pleśni:                                                     jtk/g    1,5 X 102  
Liczba drożdży:                                                 jtk/g      <10 

Modyfikacja genetyczna : brak 

Okres ważności:  w zamkniętym  opakowaniu przynajmniej 18 miesięcy od daty zapakowania 

Warunki przechowywania: przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, wolnych od 
obcych zapachów; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, temp. 
Przechowywania maks. 25 st.C, wilgotność 70% (+-10%) 
Produkt podlega naturalnym różnicom w zabarwieniu. Nie mają one wpływu na jakość produktu. 

Opakowanie:  jednostkowe: 70g, 100g,150g, luzem: 1kg, 10kg, worek foliowy karton 

Oznakowanie: zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem polskim 

Przeznaczenie: do bezpośredniego spożycia oraz produkcji żywności 

Producent / Dystrybutor:   SUNBERRY 
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