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Productomschrijving 

 

Deze eindproductspecificatie betreft een mengsel van verpakte rucola, red chard, tatsoi, mizuna, romano, 

lollo, eikeblad groen die rauw (zonder verhitting) kan worden geconsumeerd. (Wij behouden ons het 

recht voor de samenstelling van de mix te wijzigen naar gelang beschikbaarheid /kwaliteit product.) 

 

 

Productkenmerken 

 

- Fris van smaak en geur 

- Knapperig van textuur 

- Vrij van aanhangend water 

 

 

Proceskenmerken en houdbaarheid 
 

De grondstof wordt voorbewerkt, gewassen en gedroogd. Na een visuele controle wordt het product 

verpakt. Op het etiket wordt een THT datum meegegeven. 

 

 

Grondstoffen 

 

De grondstoffen voldoen aan de KCB kwaliteitseisen, klasse I. Lichte afwijkingen op maat, sortering en 

vorm zijn toegestaan. De grondstof voldoet daarnaast aan de residubeschikking van de 

bestrijdingsmiddelenwet. 

 

 

Biologische normen 

 

- Vrij van rot 

- Vrij van ongedierte 

- Microbiologische normen: 

a. Aeroob kiemgetal: < 1.000.000 k.v.e. per gram 

b. Gisten en schimmels: < 100.000 k.v.e. per gram 

c. Melkzuurbacteriën: < 10.000 k.v.e. per gram 

d. Listeria:  afwezig in 25 gram 

e. Enterobacteriën: < 100.000 k.v.e. per gram 

f. Salmonella  afwezig in 25 gram 

 

 

Fysische normen 

 

Het product is vrij van productvreemde stoffen zoals zand, houtsplinters en metaaldeeltjes. Verpakte 

producten worden gecontroleerd op metaaldeeltjes met een metaaldetector. 

 

 

Chemische normen 
 

Het product is vrij van residuen die op het bedrijf worden gebruikt zoals smeermiddelen en reinigings- 

en desinfectiemiddelen. 
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Opslag en transport 

 

Het product wordt op het bedrijf opgeslagen in een aparte koelcel voor gereed product. De producten 

worden getransporteerd met behulp van schone, gekoelde vrachtwagens. Opslag en transport vindt plaats 

bij een temperatuur lager dan 7° C. 

 

 

Verpakking en aflevering 
 

Het product wordt verpakt in polypropeen zakjes. De kleinverpakkingen worden verpakt in schoon fust, 

gestapeld op een pallet. De gebruikte verpakkingsmiddelen zijn geschikt voor het gebruik in de 

levensmiddelenindustrie. De producten worden afgeleverd bij een temperatuur lager dan 7° C. 

 

 

Etikettering 
 

Het product is voorzien van een klevend etiket met de volgende gegevens: 

- Bedrijfsgegevens 

- Artikelaanduiding 

- THT-datum 

- Bewaarvoorschrift 

- Gewicht 

 

Op specificatie van afnemer kan hiervan worden afgeweken. 

 

 

Wettelijke normen 
 

De producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de volgende normen: 

- Nederlandse warenwet (incl. residubeschikking bestrijdingsmiddelenwet) 

- Landbouwkwaliteitsbesluit Groenten en Fruit 

 

 

Bedoeld gebruik 
 

Het product wordt afgezet in het handels- en retailkanaal en kunnen rauw worden geconsumeerd door 

alle groepen consumenten. Het product hoeft voor gebruik niet te worden gewassen. Het product dient 

direct na aflevering gekoeld te worden bewaard. Bekend oneigenlijk gebruik is het bewaren van het 

product buiten de koelkast. Op het etiket staan de bewaaradvies van max. 7 ° C. 

 

 

Klantspecificaties 
 

Het product  voldoet aan de specifieke klantspecificaties. 

 

 

 

 

 


