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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ονοµασία
Προϊόντος

Έκδοση:
Α/Α:
Σελίδα:

1η
1
1/2

Ελιές Καλαµών

Πελάτης

Σύνθεση

Ελιές άρτιες (ολόκληρες) χωρίς προσβολή από σκώληκες ή έντοµα κλπ.
(όριο ανοχής σύµφωνα µε το ∆. 221 ΦΕΚ63,30/03/1979)
Ελαιόλαδο οξύτητας µέχρι 1,5% σε ελαϊκό οξύ
(Ειδικά για τις συσκευασίες µέχρι ενός κιλού ελαιόλαδο οξύτητας µέχρι 1% σε ελαϊκό οξύ).
Η ποσότητα του ελαίου είναι αρκετή ώστε να καλύπτει τις ελιές.
Ξύδι
Χωρίς χρωστικές
Εµφάνιση

Οµοιοµορφία σε χρώµα, σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε τον τύπο ελιάς
• Στίγµατα σε ποσοστό όχι περισσότερο από 5%
• Ελιές µε αποσαθρωµένη σάρκα σε ποσοστό 0%
Οµοιοµορφία εµφάνισης: τουλάχιστον 95%

Συνεκτικότητα:

Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά

∆ιαστάσεις:

Αντίστοιχες µε την κατηγοριοποίηση σε µεγέθη

Υφή:
Χρώµα:
Γεύση:

Σκούρο καφέ έως σκούρο πορφυρό, <2% ξανθό/ ανοιχτό χρώµα
Τυπική της ελιάς, χωρίς πικράδα (εκτός αν απαιτείται από πελάτη) χωρίς
ανεπιθύµητες οσµές ή χηµικούς µολυντές

Άλλο:

Αριθµός ελιών / κιλό : τουλάχιστον 99% να αντιστοιχεί στην κατηγορία µεγέθους
Ξένες ύλες µη σχετικές µε το προϊόν: καµία

Φυσικοχηµικά
Χαρακτηριστικά

Ξένες ύλες φυτικής προέλευσης: Όχι περισσότερο από 0.1%
Εκπυρηνωµένες: Κουκούτσια <0,5 %, Ροδέλα , κουκούτσια 0%, θραύσµατα κουκουτσιών σε
ποσοστό < 0,01%
Βαρέα Μέταλλα
(µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα) (Κανονισµός αριθµ.1881/2006)
Μόλυβδος:

0,10 mgr / kgr βάρους νωπού προϊόντος

Κάδµιο:

0,050 mgr / kgr βάρους νωπού προϊόντος

∆είκτες Ποιότητας και Υγιεινής
Ζύµες < 109 cfu/gr (∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου)
Μύκητες<102 cfu/gr

Μικροβιολογικά
Χαρακτηριστικά

Παθογόνοι µ.ο
Salmonella spp: Απουσία στα 25 gr
Listeria monocytogenes Απουσία στα 25 gr
Escherichia coli 157:Η7: απουσία σε 25g
Staphylococcus aureus < 103 cfu/gr

Συντονιστής HACCP: Γιάννης Χασανάκος
Υπογραφή: yannish@sativa.gr
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Μικροβιοκτόνοι ή
Μικροστατικοί
Αναστολείς
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Έκδοση:
Α/Α:
Σελίδα:

1η
1
2/2

pH:

<3,9

Αλατότητα

3,0 - 8,0% NaCl (ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη)

Χρησιµοποιούµενα Συντηρητικά

-

Ύπαρξη Ανταγωνιστικής Χλωρίδα:

Μέθοδος
Συσκευασίας

Συνθήκες
Αποθήκευσης
Συνθήκες
∆ιανοµής

∆ιάρκεια Ζωής

Πιθανές Οµάδες
Καταναλωτών

Τροποποιηµένη Ατµόσφαιρα:

-

Άλλο :

-

Αποθηκεύονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, σε µέρος δροσερό και σκιερό

∆ιανέµονται µε καθαρά φορτηγά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος

18 µήνες από την συσκευασία.

∆εν απευθύνεται σε κάποια ευαίσθητη οµάδα καταναλωτών, Απευθύνεται στο ευρύ κοινό

Καταναλώνεται ως έχει, χωρίς επεξεργασία.

Προβλεπόµενη
Χρήση
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και µετά από θερµική επεξεργασία (ψήσιµο κλπ).

∆ιατηρείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος

Οδηγίες
Χειρισµού,
Προετοιµασίας
και Χρήσης

Μετά το άνοιγµα της συσκευασίας, οι ελιές να διατηρούνται εντός της άλµης και να καταναλώνεται
εντός 10 ηµερών ή να διατηρείται στο ψυγείο

Συντονιστής HACCP: Γιάννης Χασανάκος
Υπογραφή: yannish@sativa.gr
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