
Backal Food M. Dąbrowski 

Spółka Komandytowa 
Ul. Irysowa 14 

55-120 Osolin 

 

Pestka dyni/ Pumpkin 

seeds 

Shine skin A/AA 

 

 

Nazwa produktu: 

Product name: 

Pestka dyni 

Pumpkin seeds 

Czystość: 

Purity: 

Min. 99,95% 

Składniki: 

Ingredients: 

100% pestki dyni 

100% pestki dyni 

Kraj pochodzenia: 

Country of origin: 

Chiny 

China 

Wygląd: 

Appearance: 

Jednolita wielkość oraz barwa, zdrowe i czyste, nieuszkodzone 

przez szkodniki, odwiane 

Nuts should be sufficiently dry, of homogenous shape ond 

colour, sound, clean, 

Konsystencja: 

Consistency: 

Pestki dostatecznie rozwinięte, jednorodne, nie zeschnięte, nie 

stwardniałe 

Seeds sufficiently developed, homogeneous, not shriveled, not 

hardened. 

Smak i zapach: 

Taste and smell: 

bez obcych zapachów i posmaków 

without foreign smell and taste 

Wilgotność: 

Moisture: 

Max. 8% 

Szkodniki lub ich pozostałości: 

Insects or their remains: 

Żywe szkodniki – niedopuszczalne 

Living pest – not accepted 

Zanieczyszczenia materialne 

Mineral impurities: 

 

Obce zanieczyszczenia: 

Foreign impurities: 

Niedopuszczalne 

Not allowed 

Mykotoksyny: Mycotoxins: Aflatoksyny/ Aflatoxins B1+B2+G1+G2 MAX 4 

 

Metale ciężkie: Havy metals: Pb 0,2 mg/kg  / Cd 0,05 mg/kg 

Pozostałości środków ochrony 

roślin: 

Residue levels of pesticides: 

Zgodnie z Rozp. UE 396/2005 

According to Reg. (EU) 396/2005 

Pleśnie i drożdze: 

Mould & yeast: 

Max 1000 jtk (cfu)/g 

E. Coli: 0/1 g 

Salmonella: 0/25 g 

Listeria monocytogenes: Max 100 jtk (cfu) /g 

Pestycydy: 

Pesticides: 

Uregulowane przepisami krajowymi i europejskimi 

According to Polish and European regulations 

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 

Napromieniowanie: 

Irradiation: 

Surowiec nie został poddany napromieniowaniu 

The raw material not subjected to irradiation 

Termin przydatności:Shelf life: 12 miesięcy / 12 months 

Opakowanie: Package: Worek 25 kg / Bags 25 kg 

Warunki przechowywania: 

Storage conditions 

Składować w suchym chłodnym miejscu: temp. Max/ 20stopni 

C, wilg. Max. 75% 

Store at dry and cool place: temp. Max 20C, 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: 

Produkt nie jest alergenem 

The product is not an allergen 

 
 

 


