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Kraj pochodzenia 

Country of Origin 

Indie / India 

Właściwości organoleptyczne / Organoleptic description 

Wygląd / Appearance Mały okrągły kształt, częściowo spłaszczony / 
Small round shape, partially flattened 

Barwa /Colour Biała  / white 

Smak i zapach/ Taste and smell Typowy dla produktu bez obcego zapachu I posmaku/  
Typical for a product without foreign smell and aftertaste 

Włąściwości fizykochemiczne/ Physical and chemical properties 

Wilgotność /Moisture Max 12% 

Czystość/ Purity 99% 

Materia obca /Foreign matter 1% Max 

Złamany /Broken 1% Max 

Opakowanie / Package Worek polietylenowy lub papierowy czysty, cały, suchy. / Polyetylene or 

paper bag, clean, whole, dry 

GMO Surowiec nie jest modyfikowany genetycznie / Raw material is not genetically 

modified. 

Termin przydatności/ Shelf life Min 12 miesięcy / min 12 months 

Oznakowanie opakowania / Marking Oznakowanie w  języku polskim, powinno zawierać następujące informacje: 

Marking label in polish language must contain following information: 

• Nazwę surowca / produktu, stopień jeśli jest istotny / Name of

good/product, grade if its relevant

• Skład, nie dotyczy jednoskładnikowych środków spożywczych/

Ingredients,not apply to one-ingredient foodstuff

• Nazwę importera/ Name of importer

• Identyfikację partii/ Lot identification

• Data min. trwałości/ Date of validity for consumption

• Masa netto/ Net weight

• Kraj pochodzenia/ Country of origin

Warunki przechowywania i transport /Storage 

conditio & transport 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu: temp. max. 25ºC, wilg. max. 

75% 

Store at dry and cool place: temp. max 25°C,moisture max 75%. 

Sposób postępowania z wyrobem, przygotowania 

i użycia wyrobu / Way of proceeding,preparation 

and use of  material 

Cel leczniczy i spożycie przez ludzi .Przeznaczony do bezpośredniego spożycia 

( po ugotowaniu ) przechowywać zgodnie z okresem przydatności / 

Medicinal purpose & Human consumption Intended for direct consumption 

( after cooking )  according to expiry date. 
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Możliwości stosowania produktu przez grupy 

szczególne (niemowlęta i dzieci, osoby starsze, 

alergicy) /The applicability of the product for 

particular groups (infants and children, the 

elderly, people , allergics) 

Przeznaczone do bezpośredniego spożycia, z wykluczeniem alergików, 

odpowiedni dla wegetarian / For direct consumption except the allergics, 

suitable for vegetarians 

Niewłaściwe zastosowanie produktu / 

 Improper use of product. 

Produkt niezdatny do spożycia po upływie terminu przydatności oraz  w 

przypadku zanieczyszczenia, skażenia, uszkodzenia opakowania. / Product 

unqualified for Human consumption after date of expiry and in case of 

damaged packing  or contamination 

Alergeny / Allergens 

Zboża zawierające gluten i produkty pochodne (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich 

odmiany hybrydowe)  / Cereals containing gluten and derivatives (ex. wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut, 

or their hybridised strains) and products thereof 

Nie / No 

Skorupiaki i produkty pochodne / Crustaceans and products thereof Nie / No 

Jaja i produkty pochodne / Eggs and products thereof Nie / No 

Ryby i produkty pochodne /Fish and products thereof Nie / No 

Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne / Peanuts and products thereof Nie / No 

Soja i produkty pochodne / Soybeans and products thereof Nie / No 

Mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą/ Milk and products thereof including lactose Nie / No 

Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy 

brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy macadamia lub orzechy Queensland, a także produkty 

pochodne/ Nuts (ex. almonds, pecan nuts, walnuts, Brazil nuts, cashews, hazelnuts, macadamia nuts, 

pistachio nuts, Queensland nuts) and products thereof 

Nie / No 

Seler i produkty pochodne / Celery and products thereof Nie / No 

Gorczyca i produkty pochodne / Mustard and products thereof Nie / No 

Nasiona sezamu i produkty pochodne / Sesame seeds and products thereof Nie / No 

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr / Sulphur dioxide and sulphites 

at conc. more than 10 ppm expressed as SO2 
Nie / No 

Łubin i produkty pochodne / Lupin and products thereof Nie / No 

Mięczaki i produkty pochodne / Molluscs and products thereof Nie / No 

Na terenie zakładu występują również następujące alergeny: orzechy, sezam, jaja, gluten soja, dwutlenek siarki, kakao, mleko / The following 

allergens also occur on the premises: nuts, sesame, eggs, soy gluten, sulfur dioxide, cocoa, milk. 

Specyfikacja jest opracowana na podstawie dokumentów dostawcy / The specification is based on supplier's documents. 

Akty prawne/Legal Acts
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie dopuszczalnych poziomów  pozostałości pestycydów w żywności



SPECYFIKACJA SUROWCA / PRODUKTU 
Nasiona komosy ryżowej (czyszczonej 

maszynowo)/ Quinoa seed(machine cleaned) 

Formularz Wydanie 3 

Numer: F-03/PR-01/P-02 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Data: 2022-11-22 strona 3 z 3

Katolik Group Sp. z o.o.,   ul. Okrzei 21,   48-130 Kietrz,   NIP 7481582165, 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spozywczych
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie higieny środków spozywczych 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r ustalające dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszceń w środkach spozywczych

  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r  w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności  I paszy 

Act of 21 December 2000 on the commercial quality of agri-food products as amended 
Act of 25 August 2006. on food safety and nutrition as amended 
In accordance with Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council on acceptable levels of pesticide residues in food 
In accordance with Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November on microbiological criteria for foodstuffs 
In accordance with Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs 
In accordance with Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting acceptable levels for certain contaminants in foodstuffs 
In accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed 


