
               
                                                                                                                            

 
 

Specifikace kvality/Quality Specification 

Výrobek/Product:Jedlý rostlinný olej - směs rafinovaného(60-40%) a za studena lisovaného řepkového    

nízkoerukového oleje(40-60%),potravinářský 

Mixture of rapeseed oils,refined(60-40%) and cold pressed rapeseed oil(40-60%), food 

     

Fyzikální a chemické parametry/  

Physical and chemical parameters 

Garantované parametry/ 

Guaranteed parameters 

Hmotnostní podíl vody a nečistot v %, 

z toho nečistoty v % 

Weight part of water and impurities in % 

of which impurities in % 

max. 0,2 

 

max. 0,1 

 

Číslo kyselosti v mg.g
-1

 (mg KOH na 1 g 

tuku) 

Acid value in mg.g
-1 

(mg KOH per 1 g of fat) 

 

max. 2,0 

Číslo jodové v g  I2 na 100 g tuku
 

Iodine value in g I2 per 100 g of fat 
105 - 120 

Barva dle Lovibond (5 ¼“)  

Color Lovibond (5 ¼“) 
max. 15 

max. yellow 15,0/red 2,5 

Číslo zmýdelnění v mg.g
-1

 

Saponificate value in  mg.g
-1

 
184 - 195 

Hmotnostní podíl fosforu v mg.kg
-1

 

Weight part of phosphorus in mg.kg
-1

 
             max. 15,0 

      

Hmotnostní podíl kyseliny erukové v % 

( z celkového obsahu mastných kyselin) 

Weight part of erucic acid in % 

(of total fatty acids content) 

 

                               max. 1,0 

 

 

 

Mikrobiologické požadavky: Výrobek splňuje požadavky platné legislativy ČR a EU. 

Mikrobiologické požadavky jsou v souladu s limity doporučenými organizacemi  FAO, WHO 

a v Codexu Alimentarius. 

The product satisfies the requirements of valid Czech and EU legislation. 

Microbiological requirements are in line with the limits recommended by FAO, WHO 

and Codex Alimentarius 

Směs řepkových olejů je Bez GMO . The mix rapeseed oils is  Non GMO. 

DOBA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI/ SHELF LIFE    
12 měsíců od data expedice  12 months from the date of  expedition 

Tato směs rafinovaného a za studena lisovaného řepkového oleje, nízkoerukového není nabízena k prodeji a 

nebo použití pro pohon motorů,výrobu tepla nebo pro výrobu směsí. 

The rafined rapeseed oil and crude rapeseed oil are not suitable to be used,not offered for sale or used for 

propulsion engines,heat production or for the production of mixtures. 

 

Vydal/Issued by:   

Úsek řízení kvality/Department of Quality Control  

Datum/Date: 01.01.2020 
 

 


