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WYNIKI BADAŃ
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Kod próbki 1847: Tabietki o ksżałci€ podfuZn},rĄ barwie ciennozielonej i żapachu WlŃciwyrn dla
składników, Bez ujennych cech olganoleptycmych.
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Kod próbki 1848: Pł}n o konsystencj i gęslej. barwy żółtej , Zapach i smak $,łaściwedla użćvch składników Bez
ujemych cech orgsnoleptycznych,
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