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Section A: Product Identification Data/ Dane identyfikacyjne produktu 

 

Product 

Category/Kategoria 
Decoratives/ Dekoracje 

Product Description/ 

Opis produktu 
Sugar Dragees coated with real edible silver (E174) and colour/  
Drażetki cukrowe pokryte prawdziwym srebrem jadalnym (E174) i barwnikiem 

Product code/Indeks 

712111 

712121 

712131 

712161 

713111 

713121 

713131 

713161 

713521 

713221 

713721 

714621 

714631 

712116 

712126 

712136 

713116 

713126 

713136 

752122 

753122 
 

 

752128 

753128 

732111 

732121 

732131 

732141 

732151 

732161 

732171 

732181 

732191 

733111 

733121 

733131 

733141 

733151 

733161 

733171 

733181 

733191 

715921 

 
 

Taric number/Nr CN 
Sugar dragees and other related sugar products/ 
Draże cukrowe i inne kształty 

 
 

Ingredients list: 

Składniki: 
Sugar, wheat flour, starch (wheat/ maize), coloring, glucose syrup, stabilizer: 

arabic gum, bees wax: carnauba wax, gelatine (bovine). 
Cukier, mąka pszenna skrobia (pszenica, kukurydza), barwniki, syrop glukozowy, 

stabilizator guma arabska, żelatyna (wołowa). 

 

Country of Origin/ 

Wyprodukowano 
EU 

 

Shelf Life/ 

Data przydatności 
twenty four (24) months/24 miesiące 

 

Section B: Ingredients list/Lista składników 

Ingredients /składniki E No. 
Function (e.g. Emulsifier, 

Colour, etc)/ 

Funkcja technologiczna 

Country of Origin/ 

Kraj pochodzenia 

Sugar/cukier   EU 

Glucose syrup/syrop glukozowy   EU 

Wheat flour/ mąka pszenna   EU 

Starch (wheat/ maize) / skrobie 

(pszenna/kukurydziana 
  EU 

Arabic gum/Guma arabska E414 Stabilizer/stabilizator EU 
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Bees wax/ Wosk pszczeli  

Glazing agents 

EU 

Carnauba wax/ Wosk 

Karnauba 
 EU 

Shellack/ Szelak   

Hydroksypropylometyloceluloza E464 

Emulsifier /Emulgator 

 

Gelatine (bovine)/ 
żelatyna (wołowa) 

 EU 

Gelatine (fish)/ 
Żelatyna rybna 

  

Silver/srebro E174 

Colouring/barwnik EU 

Titanium dioxide/Tlenek tytanu E171 

Carotenes (plant carotenes)/ 
Karoteny (roślinne karoteny) 

E160(ii) 

Carmina/ Karmina E120 

Brilliant blue/ Błękit brylantowy E133 

 

 

 

 

 

Section C: Organoleptic Parameters/Parametry organoleptyczne 

Physical Data/Dane fizyczne: 

Description/Opis Test/Test Method/Metoda Target/Cel Tolerances/Tolerancja 
Colour/Barwa Yes/ tak Visual 

control/wizualnie 
 None/brak 

Appearance/Wygląd Yes/tak Visual 

control/wizualnie 
 None/brak 

Flavour/Aromat  Tasting 

/Próbowane 
  

Metal detection/ 

Detekcja metalu 

The product is detected for foreign metallic bodies before silver coating through metal detector (type 

Varicon–D/W). If metal pieces are detected in packed product during detecting procedure, this product is 
being removed from packing area & responsible person for managing rejections is being informed in order to 

record the non-conformity and to proceed in corrective actions. 

Operating Sensitivity for:/czułość operacyjna dla: 
Ferrous 2,5mm,  

Νon Ferrous 3,0mm&  

Stainless Steel 3,0mm. 
 

Note: The product is not checked after silver coating due to presence of metal (not applicable procedure) 

Produkt wykrywa się dla obcych brył metalowych przed powlekaniem srebrem przez wykrywacz metalu (typ Varicon-D / W). Jeżeli w paczce 

produktu podczas procedury wykrywania wykrywane są kawałki metalu, produkt ten jest usuwany z obszaru pakowania, a osoba odpowiedzialna 

za zarządzanie odrzuceniami jest informowana o konieczności zarejestrowania niezgodności i podjęcia działań korygujących. Uwaga: Produkt 

nie jest sprawdzany po srebrnym pokryciu z powodu obecności metalu (procedura nie dotyczy) 

Other foreign Body 

Controls/ 

kontrola ciał obcych 

Yes/tak Visual control & 

Separation 

(manually) 

kontrola wizualna, 

ręczna 

Absence 

N.O 
None/brak 
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Sieves – Filters/ sita Yes/tak Visual 

control/wizualnie 
 <3% 

Moisture/wilgotność Periodically/cyklicznie AOAC 3% max + 1% 

Preservatives/ 

konserwanty 

No preservatives are used for the production of the product/ 

nie stosuje się 

 

Microbiological Data/Wymagania mikrobiologiczne (N.O.- nieobecne) 

Description/Opis Target/Cel Maximum 
Limit of detection (Method)/Limity 

wykrywalności (Metoda) 
Units/Jednostka 

T.V.C. (37oC) < 500 < 5.000 < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 
Coliforms Absence/N.O < 10 < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 

Yeasts < 100 < 250 < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 
Moulds < 100 < 250 < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 

Salmonella Absence/N.O - 
AOAC, Aproval Licence No. 

960801) 
cfu/25g 

E Coli Absence/N.O - < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 

St. Aureus Absence/N.O - < 10 (AOAC R-Biopharm) cfu/g 
 

Chemical Criteria/Kryteria chemiczne 
 

Description/Opis Target/Cel Maximum 
Limit of detection (Method)/Limity 

wykrywalności (Metoda) 
Units/Jednostka 

Aflatoxin B1 Absence/N.O <2 0,5 (HPLC-FLD-UVE) μg/Kg 
Aflatoxins (total) Absence/N.O <4 0,5 (HPLC-FLD-UVE) μg/Kg 

Ochratoxin A Absence/N.O <5 0,1 (HPLC – FLD) μg/Kg 

 
 
 
 

Section D: Packaging / Shelf life / Storage conditions/ Weight Control/  
Opakowanie / Okres przydatności do spożycia / Warunki przechowywania / Kontrola wagi 

Packing/Pakowanie 

Package type/Pakowanie Availability/ Dostępność 
0,3kg plastic jar/0,3kg tworzywo sztuczne - słoik √ 
0,9kg plastic jar/0,9kg tworzywo sztuczne - słoik √ 

 

Shelf Life & Storage Conditions/Termin przydatności i przechowywanie 

Total Shelf life from manufacturing 

date/ 

Termin przydatności 

Twenty four (24) months from production date/ 24 miesięcy 

Storage conditions for unopened 

pack/ 

Przechowywanie przed 

otwarciem 

Temperature/Temperatura T: 18-25oC &  

Relative Humidity/Wilgotność: RH< 60% 

Shelf life after pack opening/ 

Termin przydatności po otwarciu 
Twenty four (24) months from production date. 

The best before date as indicated on labelling is valid after 

opening the product (except in case oxidation of silver takes place 

due to long lasting exposure to air, light & humidity. In that case, 

the product does not maintain its brilliant appearance.) 

 
24 miesiące od daty produkcji. Data przydatności do użycia podana na 

etykiecie jest ważna po otwarciu produktu (wyjatek stanowi utlenianie się 

srebra z powodu długotrwałego kontaktu z powietrzem, światłem i 
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wilgocią, w takim przypadku produkt nie zachowuje swojego lsniącego 

wyglądu.) 
Storage conditions after pack 

opening/ 

Przechowywanie po otwarciu 

Storage in dark place at Temperature Temp: 18-25 oC & Relative 

Humidity/wilgotność: RH< 60%/  
Przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze 18-25 oC i wilgotności 

<60% 
The product is labelled (white label – black writing) in the centre of every pack. Produkt jest oznaczony 

etykietą (biała etykieta - czarny napis) pośrodku każdego opakowania. 
Weight Control /Kontrola wagi 

Deviation from current package +/-20g  
 

 

Section Ε: Nutritional Data/Wartości odżywcze 

 

Nutrient/Składnik 
Value 100g/ 

Wartość w 100g 

Energy Value (Kcal) 380 
Energy Value (KJ) 1600 
Total Fat (g) /tłuszcz <0,20 
Saturated Fat (g) <0,10 
Monounsaturated (g)  
Polyunsaturated Fat (g)  
Trans-fatty Acids (g)  
Total Carbohydrates 

(g)/cukry 
95 

Of which Sugars (g) 83 
Dietary Fibre (g) <0,4 
Protein (g)/białka 2,0 
Salt (mg)/sól <1g (<15mg/100g) 
Sodium (mg)/Na <1g (<6mg/100g) 

 

Section F: Food Safety – Allergens/ Bezpieczeństwo - alergeny 
Intentiona/celowe: is the food material itself an allergen or intentionally contains an allergenic material 

(e.g. wheat flour, Chocolate containing soya lecithin)./  
Składnik sam w sobie jest alergenem lub celowo zawiera allergen (np. Mąka pszenna, czekolada zawierająca lecytynę 

sojową). 

Possible/możliwe: there is a possibility of an allergen being present due to cross contamination./ 
Istnieje prawdopodobieństwo obecności alergenu wynikające z zanieczyszczenia krzyżowego. 

 

Allergens/Alergeny 
Under EU regulation No. 1169/2011 

Intentional/celowe Possible/możliwe Identification of the material(s) 

involved where this is not obvious 

and any additional data that is 

considered relevant./  
Identyfikacja materiału (materiałów), w 

przypadku gdy nie jest to oczywiste, oraz 

wszelkie dodatkowe dane, które uznaje się za 

istotne 

Yes/tak No/nie Yes No 

 

Cereals containing gluten and 

products thereof / 
Zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne 

√    
Product’s main ingredient/  
główny składnik produktu 

Crustaceans and products 

thereof/  
Skorupiaki i produkty z nich 

 √  √  

Eggs and products thereof / 
Jaja i produkty z nich 

 √  √  

Fish and products thereof / 

Ryby i produkty pochodne 
 √  √  

Peanuts and products thereof / 
Orzeszki ziemne i produkty z nich 

 √  √  
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Soybeans and products thereof / 
Soja i produkty z niej √   √ 

Sub-ingredient of the product / 
Składnik produktu. 

 

Milk and products thereof/  
Mleko i produkty pochodne 

 √  √  

Nuts and product thereof * / 
Orzechy i ich produkty *  √ √  

Presence of nuts into production 

area/ Obecność orzechów w 

obszarze produkcji 

Celery and products thereof/  
Seler i produkty pochodne 

 √  √  

Mustard and products thereof/  
Musztarda i produkty pochodne 

 √  √  

Sesame seeds and products 

thereof / 
Nasiona sezamu i produkty z nich 

 √  √  

Sulphur dioxide and sulphites at 

concentrations greater than 

10mg/kg / 
Dwutlenek siarki i siarczyny w 

stężeniach większych niż 10 mg / kg 

 √  √  

Lupin and products thereof / 
Łubin i produkty z niego 

 √  √  

Mollusc and products thereof/  
Mięczak i produkty z niego 

 √  √  

*Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts, Cashew nuts, walnuts, pecan nuts, Brazil nuts, peanuts, walnuts or 

Macadamia nuts and Queensland nuts and products thereof, except nuts that used for the production of 

alcohol distillates including ethyl alcohol from agricultural origin. 
* Orzechy: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy włoskie, orzechy pecan, orzechy 

brazylijskie, orzeszki ziemne, orzechy włoskie lub orzechy makadamia i orzechy Queensland oraz produkty z nich, z 

wyjątkiem orzechów, które były wykorzystywane do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego. 
 

 

IMPORTANT NOTE: Statements from our suppliers are retained and there is no expectation to find the 

above listed allergens in the final product except from those that have been already declared at the 

above table (Section F). 
WAŻNA UWAGA: Oświadczenia od naszych dostawców są przechowywane i nie oczekuje się znalezienia wymienionych 

w powyższej tabeli alergenów w produkcie końcowym, z wyjątkiem tych, które zostały w niej już zadeklarowane. 

 

Allergens declaration on product label:  

“The product contain soya”.  

„The product may contain traces of nuts” 
Deklaracja dotycząca alergenów na etykiecie produktu:      

“Produkt zawiera soję” 

“Produkt może zawierać śladowe ilości orzechów i orzechów ziemnych”. 
 
 

 

Section G: Product Information/Informacje o produkcie. 

 

Colorings/Barwniki Present/są (+) / 
Absent/nie ma (-) Details/Szczegóły 

Colorings that require additional labeling  
Barwniki wymagające dodatkowego 

oznakowania / E102, Ε104, E110, E122, E124, E129 
_ - 

Other colourings / Pozostałe barwniki 
_ 

 
patent blue (E131) 

 _ 
Curcumin & patent blue 

(E100 & E131) 
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+ 

(for yellow shade/ 

 Do złotego odcienia) 

Carotens (plant 

carotens)/ Karoteny 

(roślinne) 

 
_ 

 
Lutein (E161b) 

 + Silver (E174) 

 

 

 
 
 
 
Zweryfikowano: 14.05.2019 


