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Pestka dyni do tłoczenia 
oleju/ Pumpkin seeds for 

oil extraction 

Typ Gleisdorfer 

 

Nazwa produktu: 
Product name: 

Pestka dyni do tłoczenia oleju 
Pumpkin seeds for oil extraction 

Kraj pochodzenia: 
Country of origin: 

Polska, Ukraina, Czechy, Węgry, Austria, Niemcy 
Polen, Ukraine, Czech Republic, Hungary, Austria, Germany 

Wygląd: 

Appearance: 

Pestki dostatecznie rozwinięte. Zróżnicowana wielkość, barwa 

od białej do ciemnozielonej, możliwa pozostałość błonki, 
miąższu i skorupy z dyni,   
Sufficiently developed seeds. Varies in size, color from white 
to dark green, possible residue of pellicle, flesh and pumpkin 
shell, 

Smak i zapach: 
Taste and smell: 

bez obcych zapachów i posmaków 
without foreign smell and taste 

Wilgotność: Moisture: 6-8% 

Czystość: Purity: Min. 98% 

Pestycydy: 
Pesticides: 

Zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie pestycydów nr 
396/2005 z późniejszymi zmianami. 
Comply with the EU Pesticides Regulation No. 396/2005 as 
amended. 

GMO: Produkt nie zawiera ani nie jest produkowany przy użyciu 
genetycznie modyfikowanych składników ani środków 
pomagających w przetwarzaniu i jest określony jako wolny od 
GMO zgodnie z Rozp. (WE) 1829/2003 i 1830/2003 z 
późniejszymi zmianami 
The product does not contain or is not produced by means of 
genetically modified ingredients or processing aids and is 

defined as GMO free in accordance with regulation (EU) 
1829/2003 and 1830/2003 with further amendments 

Mikrobiologia / Microbiology Nie przeprowadza się badań 
There is no research 

Opakowanie: Package: Big Bag 

Warunki przechowywania: 
Storage conditions 

Składować w suchym chłodnym miejscu: temp. Max/ 15stopni 
C, wilg. Max. 75% 
Store at dry and cool place: temp. Max 15C, moisture max 
75% 

Sposób transportu: 
Way of transport: 

Zamknięty środek transportu, przeznaczony do przewozu 
środków spożywczych, czysty, suchy, bez obcych zapachów, 
Cosed transport for food, clean, dry, free from foreign smell 

Alergeny: 
Allergenic: 
 
Uwaga: 
Attention: 

Produkt nie jest alergenem 
The product is not an allergen 
 
Towar nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Wymagana 
jest obróbka cieplna  
The goods are not suitable for direct consumption. Heat 
treatment is required 

 

 


