IZEJVIELU SPECIFIKĀCIJA
1.

Produkta nosaukums /
termiskais stāvoklis/ forma

2.

Produkta apraksts

3.

4.

5.

6.

7.

Broileru šķinķi bez muguras daļas, saldēti/ blokos.
A kategorijas.
Vienas vienības vid. svars:140 – 160 g

Broileru šķinķi ar ādu , ar kaulu , bez muguras daļas ,bez
spalvām. Krāsa no sārtas līdz gaiši sārtai.
Saldēti - bez smaržas, atlaidināti - smarža raksturīga
izejvielas veidam, bez bojāšanās pazīmēm, bez svešķermeņu
klātbūtnes. Nav pieļaujama citu brioleru daļu ( tādu kā spārni
, kājas, kakli ) klātbūtne. Pieļaujama svara novirze līdz 130
g., ne vairāk kā 50 % no partijas apjoma.
Atbilst EK regulai nr. 853/2004
Kvalitātes prasības/ Nekaitīguma kritēriji
Mikrobioloģiskie rādītāji
Atbilstoši EK regulai nr. 2073/2005 “ Par pārtikas produktu
mikrobioloģiskajiem kritērijiem”
Peroksīda skaitlis līdz 10 mekvO 2/kg
Fizikāli– ķīmiskie rādītāji
Atbilstība:
EK regulai nr. 1881/2006 “ Piesārņotāju maksimālā
koncentrācija pārtikas produktos “
EK regulai nr. 396/2005 “ Pielaujamais pesticīdu atlieku
līmenis augu un dzīvnieku valsts produktos”
Iepakojums
Katrs bloks iesaiņots polimērā materiālā ar min biezumu 25
µ (±3µ). Iepakojuma materiāls nedrīkst būt iesaldēts produktā
tā, ka to nav iespējams pilnvērtīgi noņemt. Plēves krāsa
nedrīkst būt caurspīdīga. Tā ir jābūt jebkurā kontrasta krāsā
(zila, melna, sarkana, zaļa utt.).
Kvalitātes prasības
Atbilstība EK regulai nr.1935/2004 “ Par materiāliem un
izstrādājumiem , kas paredzēti saskarei ar pārtikas
produktiem”
Ārējais iepakojums
Kastes uz plastikāta vai koka neatgriežamām paletēm
(izmērs 800x1200 vai 1200x1000). Prece ietīta plēvē un
iepakota kartona kastēs. Netiek pieļautas lauztas vai greizas
paletes bez balstiem. Paletes svars nav mazāks par 750 kg,
pie tam tās augstums ne lielāks par 1,8 m. Paletes platums ar
produkciju nedrīkst pārsniegt pašas paletes izmērus ne vairāk
kā par 20%. Produkcija salikta taisnās rindās, izturīga pie
transportēšanas un uzglabāšanas. Pieļaujams mazo palešu
salikšana viens uz otra, ievērojot kopējās ģeometriskās
formas un stabilitāti pie transportēšanas.
Piegādes nosacījumi
Temperatūra izejvielā piegādes brīdī:
Saldētām: ne augstāka par –18 oC
Derīguma termiņš uz piegādes brīdi: līdz 12 mēnešiem
Marķējums
Katra kaste marķēta ar marķējumu latviešu valodā.
Marķejumā iekļauta sekojoša informācija:

www.forevers.lv
Tālrunis: +371 67844565
Fakss: +371 67844564, +371 67844567
E-pasts: info@forevers.lv

Preces nosaukums. Putnu suga / Bruto svars / Neto svars
Ražotājs, adrese
Veselības / identifikācijas marķējums
Partijas numurs
Uzglabāšanas temperatūra
Izcelsme
Sasaldēšanas datums
Derīguma termiņš
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