IZEJVIELU SPECIFIKĀCIJA
1.

Produkta nosaukums /
termiskais stāvoklis/ forma

2.

Produkta apraksts

3.
4.

5.

6.
7.

Cūku iekšējie tauki, saldēti/ blokos.
Cūku iekšējie tauki, atdzesēti.

Cūku iekšējie tauki no baltas līdz gaiši rozā krāsai, mīkstas
konsistences, bez piemaisījumiem ( liesa, asins recekļi u.c.) un
bojāšanās pazīmēm, bez tauku oksidēšanās pazīmēm.
Saldēts - bez smaržas, atlaidināts - smarža raksturīga izejvielas
veidam, bez bojāšanās pazīmēm.
Bez svešķermeņu klātbūtnes.
Atbilst EK regulai nr. 853/2004
Kvalitātes prasības/ Nekaitīguma kritēriji
Mikrobioloģiskie rādītāji
Atbilstoši EK regulai nr. 2073/2005 “ Par pārtikas produktu
mikrobioloģiskajiem kritērijiem” normām.
Fizikāli– ķīmiskie rādītāji
Atbilstība:
EK regulai nr. 1881/2006 “ Piesārņotāju maksimālā koncentrācija
pārtikas produktos “
EK regulai nr. 396/2005 “ Pieļaujamais 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. Pieļaujams bloks bez
polimēras plēves iepakojuma, bet tad bloki nevar būt sasaldēti
savā starpā. 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
Bloki ( bloka max izmērs 650Gx500Px300A) salikti uz plastikāta
vai koka neatgriežamām paletēm (paletes izmērs 1200x800 vai
1200x1000), prece ir ar polimēru plēvi vai ielikta kartona kastē.
Nav pieļaujāmas lauztas, šķības vai paletes bez balstiem. Preces
daudzums uz paletes ne māzāk par 750kg, pie tam kopējais
paletes ar preci izmērs nevar pārsniegt 1.80m augstumā, paletes
platums ar preci nevar pārsniegt izmērus vairāk par 20%. Prece
salikta līdzenos līmeņos, stabila transportēšanas laikā. Ir atļauta
mazāku palešu salikšana viena uz otru, bet pie nosacījuma, ka
netiks pārsniegti iepriekš norādīt paletes kopēji izmēri un
stabilitāte transportēšnas laikā.
Piegādes nosacījumi
Temperatūra izejvielā piegādes brīdī ne augstāka par –18 oC
Atdzesētiem: 0 - + 4 oC
Marķējums
Katra palete marķēta.
Marķējumā iekļauta sekojoša informācija:
Preces nosaukums./ Bruto svars / Neto svars
Ražotājs, adrese
Veselības / identifikācijas marķējums
Partijas numurs

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

Uzglabāšanas temperatūra
Izcelsme
Sasaldēšanas datums
Derīguma termiņš
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