Затверджую
Генеральний директор
ТДВ «Запорізький хлібозавод №5»
___________________М. А. Гордиєнко
«___»_________20__ р

Опис сировини та матеріалів,
які контактують з харчовим продуктом
Ф-02

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.2

Лист погодження
П.І.Б
1

Посада
2

Дата
3

Підпис
4

1. Розроблено
Ю.O.Шумілов

Керівник групи
НАССР, головний
інженер

О. І. Бірюкова

Головний технолог

2. Погоджено

3. Введено в дію

Документ вступає в дію з моменту затвердження

© ТДВ «Запорізький хлібозавод №5»
Даний документ є власністю ТДВ «Запорізький хлібозавод №5». Доступ
до інформації мають члени робочої групи НАССР. Тиражування (розмноження
документу), передача третім особам може здійснюватися тільки за письмового
дозволу директора ТДВ «Запорізький хлібозавод №5»

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.3

Зміст
Вода питна .................................................................................................................................................................................... 4
Цукор білий .................................................................................................................................................................................. 5
Сироп глюкозно-фруктозний...................................................................................................................................................... 6
Сіль................................................................................................................................................................................................ 7
Борошно пшеничне вищого сорту.............................................................................................................................................. 8
Борошно пшеничне першого сорту ......................................................................................................................................... 10
Борошно пшеничне другого сорту .......................................................................................................................................... 11
Борошно житнє хлібопекарське .............................................................................................................................................. 12
Дріжджі хлібопекарські пресовані ........................................................................................................................................... 13
Висівки пшеничні харчові ........................................................................................................................................................ 14
Ароматизатор Ванілін ............................................................................................................................................................... 15
Солод житній сухий ферментований ....................................................................................................................................... 16
Маргарин .................................................................................................................................................................................... 17
Олія соняшникова 1 гатунку ..................................................................................................................................................... 19
Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена .................................................................................................... 20
Олія гірчична першого ґатунку ................................................................................................................................................ 22
Кунжут ........................................................................................................................................................................................ 23
Кмин ............................................................................................................................................................................................ 24
Коріандр ..................................................................................................................................................................................... 25
Повидло яблучне не стерилізоване .......................................................................................................................................... 25
Молоко сухе знежирене ............................................................................................................................................................ 27
Молоко незбиране згущене стерилізоване з цукром карамелізоване ................................................................................... 28
Патока крохмальна .................................................................................................................................................................... 30
Родзинки ..................................................................................................................................................................................... 31
Яйця курячі харчові ................................................................................................................................................................... 32
Яєчний порошок ........................................................................................................................................................................ 33
Мак .............................................................................................................................................................................................. 34
Вишня швидкозаморожена без кісточки ................................................................................................................................. 36
Слива швидкозаморожена без кісточки ................................................................................................................................... 37
Абрикоси заморожені половинками ........................................................................................................................................ 38
Смородина чорна заморожена .................................................................................................................................................. 39
Ягоди журавлини ....................................................................................................................................................................... 40
Ячмінно-солодовий екстракт ЯСЕ-5 ........................................................................................................................................ 41
Клейковина пшенична ............................................................................................................................................................... 43
Сафтія (загущувач для начинок) .............................................................................................................................................. 44
Файнекс 02 ................................................................................................................................................................................. 45
Файнекс 04 ................................................................................................................................................................................. 46
Мажимікс.................................................................................................................................................................................... 47
Ацетат Кальція ........................................................................................................................................................................... 48
Дріжджі сухі інстантні .............................................................................................................................................................. 49
Суміш суха хлібопекарська «Ячмінна нова» .......................................................................................................................... 50
Часник сушений гранульований ............................................................................................................................................... 51
Суха суміш для приготування заварного крему холодним способом ................................................................................... 53
Плівки полімерні з флексографським друком та пакети з них .............................................................................................. 55
Вироби плівкові погонажні, форматні та пакувальні ............................................................................................................. 56
Одношарова, зварювальна біаксільно-орієнтована поліпропіленова плівка ....................................................................... 57
Папір обгортковий марки Е ...................................................................................................................................................... 58

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.4

Найменування

Вода питна

Нормативний документ

ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю»

Склад інгредієнтів

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною"
Вода питна

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Підключення до міської мережі водопостачання

Органолептичні

Запах при 20 0С та при нагріванні до 60 0С, балів,
не більше
Смак та присмак при 20 0С, бали, не більше
Кольоровість, градуси, не більше
Мутність за стандартною шкалою, мг/дм3, не
більше
Загальні коліформи, КУО/100 см3
E.coli, КУО/100 см3
Ентерококи, КУО/100 см3

характеристики

Біологічні
характеристики
Хімічні характеристики

Вміст важких металів, мг/кг, не більше:
Алюміній залишковий (Аl), мг/дм3, не більше
Берилій (Be), мг/дм3, не більше
Молібден (Мо), мг/дм3, не більше
Миш’як (As), мг/дм3, не більше
Нітрати (NO3), мг/дм3, не більше
Поліакриламід залишковий, мг/дм3, не більше
Свинець (Рb), мг/дм3, не більше
Селен (Se), мг/дм3, не більше
Стронцій (Sr), мг/дм3, не більше
Фтор (F), мг/дм3, не більше
Залізо (Fe), мг/дм3, не більше
Марганець (Мn), мг/дм3, не більше
Мідь (Сu2+), мг/дм3, не більше
Поліфосфати залишкові (РO3-4), мг/дм3, не більше
Сульфати (SO4--), мг/дм3, не більше
Хлориди (Сl-), мг/дм3, не більше
Цинк (Zn2+), мг/дм3, не більше

Мікотоксини, мг/кг, не більше::
афлатоксин В1
- зеараленон
Пестициди, мг/кг, не більше:
- ГХЦГ гама-ізомер
- гептахлор
- ДДТ
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше

2
2
20
1,5
відсутність
відсутність
відсутність
0,5
0,0002
0,25
0,05
45,0
2,0
0,03
0,01
7,0
1,5
0,3
0,1
1,0
3,5
500
350
5,0

0,005
1,0
1,0
Не допуск.
0,25
600
200
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Присутній як результат перехресного
ні
забруднення: так/ні
Вода не повинна містити помітні неозброєним оком водні організми і
не повинна мати на поверхні плівку.
Вода подається по водопроводах.
Вода може зберігатися в закритих накопичувальних ємностях
упродовж 48 годин.
Воду підготовлюють шляхом застосування фільтрів та хлоруванням.
Воду контролюють відповідно до графіку відбору проб для
проведення фізико-хімічних та мікробіологічних випробувань. Вода,
яка використовується на підприємстві повинна відповідати вимогам
ГОСТ 2874-82 та ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Для перевірки якості води лабораторія міської санітарноепідеміологічної станція проводить періодичний контроль
В разі невідповідності вимогам ГОСТ 2874-82 та ДСанПіН 2.2.4171-10 за мікробіологічними показниками вода бракується та підлягає
додатковому дослідженню та обробці хлором, в разі невідповідності
вимогам щодо фізико-хімічних показників – перевіряється стан
фільтрів, та додаткове дослідження води.

Найменування

Цукор білий

Нормативний документ

ДСТУ 4623-2006 «Цукор білий»

Склад інгредієнтів

Цукор

Походження компоненту

Україна, ТзОВ «Радехівський цукор»

Метод виробництва

Промислове виробництво (виготовляється із цукрових буряків).

Органолептичні

Зовнішній
вигляд
Запах і смак

характеристики
Біологічні
характеристики

Хімічні характеристики

Білий, чистий без плям і сторонніх домішок. Цукор
повинен бути сипким, без грудочок.
Солодкий без сторонніх запаху і присмаку

кількість мезофільних аеробних і факультативно
анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше
плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше
дріжджі, КУО в 1 г, не більше
бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 1г
патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії
роду Salmonella, в 25 г
вміст важких металів, мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Вміст пестицидів, мг/кг, не більше:
- ГХЦГ
- ДДТ

1*103
1,0*10
1,0*10
Не допуск.
Не допуск.
0,01
0,5
0,05
1,0
50
30
0,005
0,005
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Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Масова частка феродомішок, %, не більше
Величина окремих часток феродомішок, в
найбільшому лінійному вимірі, мм, не більше ніж
Сторонні домішки

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання
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ні
ні
0,0003
0,5
не допускаються

Поліетиленовий мішок, автотранспортом.
В cухих закритих приміщеннях при температурі повітря не вище 400С
і за відносної вологості повітря не вище 70%. Строк придатності до
споживання 4 роки з дати виготовлення.
Мішок з цукром розшивається та висипається на сито, після чого
просіяний цукор пластиковими ємностями переноситься в виробничий
цех.
Цукор приймають партіями. Кожна партія цукру, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість, що
відображає показники відповідно до ДСТУ 4623:2006.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки:
 зовнішнього вигляду;
 запаху;
 смаку;
 чистоти;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4623:2006 за одним або
декількома показниками цукор бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Сироп глюкозно-фруктозний

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ТУ У 15.6-32616426-009-:2005 «Сироп глюкозно-фруктозний.
Технічні умови»
Натуральна підсолоджу вальна речовина

Походження компоненту

Україна, ПрАТ «Інтеркорн Корн»

Метод виробництва

Промислове виробництво (виготовляється з кукурудзи шляхом
ферментативного розжиження та оцукровування крохмалю).
Зовнішній вигляд Однорідна в’язка рідина безбарвного чи жовтого
кольору
Запах і смак
Солодкий без сторонніх запаху і присмаку

Органолептичні
характеристики
Біологічні
характеристики

кількість мезофільних аеробних і
факультативно анаеробних мікроорганізмів,
КУО в 1 г, не більше
плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше
дріжджі, КУО в 1 г, не більше
бактерії групи кишкових паличок
(коліформи) в 1 г
патогенні мікроорганізми, в тому числі
бактерії роду Salmonella, в 25 г

1*103

1,0*10
1,0*10
Не допуск.
Не допуск.
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вміст важких металів, мг/кг, не більше:
- свинцю
- миш’яку
-медь
-залізо
-ртуть
-кадмій
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Сторонні домішки

0,01
0,001
0,063
<0,01
0,02
0,1
150
50
ні
ні
не допускаються

Наливом у кубітейнери , автотранспортом.
В сухих закритих приміщеннях при температурі повітря не вище 450С
і за відносної вологості повітря не вище 70%. Строк придатності до
споживання 1 рік з дати виготовлення.
Переливається в ємності, процежується та переноситься в виробничий
цех.
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість, що відображає
показники відповідно до ТУ У 15.6-32616426-009-:2005
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки:
 зовнішнього вигляду;
 запаху;
 смаку;
 чистоти;
 маркування;.
В разі невідповідності вимогам ТУ У 15.6-32616426-009-:2005 за
одним або декількома показниками сиропи бракуються та підлягають
поверненню постачальнику.

Найменування

Сіль

Нормативний документ

ДСТУ 3583 – 97 «Сіль кухонна. Загальні технічні умови»

Склад інгредієнтів

Сіль

Походження компоненту

Україна, «Артемсіль»

Метод виробництва

Промислове виробництво (видобувається із соляних шахт).

Органолептичні
характеристики

Зовнішній
вигляд

Фізико – хімічні
показики

Кристалічний сипкий продукт, колір білий з відтінками,
наявність сторонніх механічних домішок, не пов’язаних з
походженням солі- не допускається
Запах
Без запаху
Масова частка хлористого натрію, %, не менше ніж
97,5
Масова частка кальцій – іона, %, не більше ніж
0,55
Масова частка магній іона, %, не більше ніж
0,1
Масова частка сульфат – іона, %, не більше ніж
1,20
Масова частка калій – іона, %, не більше ніж
0,2
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Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання
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Масова частка оксиду заліза (ІІІ) , %, не більше ніж
Масова частка нерозчинного у воді залишку (н.з), %,
не більше ніж
Масова частка вологи, %, не більше ніж
вміст важких металів, мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Присутні як інгредієнт : так/ні

0,25

0,01
2,0
0,1
1,0
3,0
ні

Присутній як результат перехресного забруднення:
ні
так/ні
Поліпропіленовий мішок з поліетиленовою вкладкю, автотранспортом.
В cухих закритих приміщеннях за відносної вологості повітря не вище
75%. Строк придатності до споживання 2 роки з дати виготовлення.
Мішок з сілю розшивається та висипається на сито, після чого просіяна
сіль пластиковими ємностями переноситься в виробничий цех.
Сіль приймають партіями. Кожна партія солі супроводжується
посвідченням про якість, що відображає показники безпечності до
ДСТУ 3583 - 97.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль:
 зовнішнього вигляду;
 запаху;
 смаку;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 3583 - 97за одним або декількома
показниками сіль бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Борошно пшеничне вищого сорту

Нормативний документ

ГСТУ 46009-99 «Борошно пшеничне. Галузевий стандарт»

Склад інгредієнтів

Борошно

Походження компоненту

Україна, "ДП Агросервіс 2000"

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання зерна пшениці)

Органолептичні

Колір

характеристики

Запах

Біологічні
характеристики

0,04
0,45

білий або білий із жовтим відтінком

властивий пшеничному борошну, без сторонніх
запахів, не затхлий не пліснявий
властивий пшеничному борошну, без сторонніх
Смак
присмаків, не кислий, не гіркий
Вміст мінеральної домішки
при розжовуванні борошна не
повинно відчуватись хрусткоту
-

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Токсичні елементи
мг/кг
Свинець
0,5
кадмій
0,1
0,2
миш'як
0,02
ртуть
10,0
мідь
50,0
цинк
Мікотоксини:
мг/кг
Афлотоксин В1
0,005
зеараленон
1,0
Т-2- токсин
0,1
Дезоксініваленон /вомітоксин/
0,5
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
20,0
90
Sr, Бк/кг, не більше
5,0
Пестициди:
Вміст пестицидів не повинен перевищувати гранично
допустимі, рівні встановлені МВ №5061
Присутні як інгредієнт : так/ні
так
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні

ні

Металомагнітна домішка, мг в 1кг
борошна, не більше

3

Величина окремих часток
феродомішок, в найбільшому
лінійному вимірі, мм, не більше ніж
Сторонні домішки

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Ф 02
Редакція 2
Стор.9

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Зараженість і забрудненість
шкідниками хлібних запасів
Безтарне постачання, автотранспортом.

0,5
не допускаються
не допускається

При безтарному зберіганні в ємкостях, борошно повинне збегігатися в
сухих, чистих, добре винтильованих приміщеннях для безтарного
зберігання борошна, не заражених шкідниками хлібних запасів і
захищених від прямих сонячних променів, атмосферних опадів

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.10

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Найменування

Борошно пшеничне першого сорту

Нормативний документ

ГСТУ 46009-99 «Борошно пшеничне. Галузевий стандарт»

Склад інгредієнтів

борошно

Походження компоненту

Україна, "ДП Агросервіс 2000"

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання зерна пшениці)

Органолептичні

Колір

білий або білий із жовтим відтінком

характеристики

Запах

властивий пшеничному борошну, без сторонніх
запахів, не затхлий не пліснявий
властивий пшеничному борошну, без сторонніх
присмаків, не кислий, не гіркий
при розжовуванні борошна не повинно
відчуватись хрусткоту
-

Смак
Вміст мінеральної
домішки

Біологічні
характеристики
Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Токсичні елементи
мг/кг
Свинець
0,5
кадмій
0,1
0,2
миш'як
0,02
ртуть
10,0
мідь
50,0
цинк
Мікотоксини:
мг/кг
Афлотоксин В1
0,005
зеараленон
1,0
Т-2- токсин
0,1
Дезоксініваленон /вомітоксин/
0,5
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
20,0
90
Sr, Бк/кг, не більше
5,0
Пестициди:
Вміст пестицидів не повинен перевищувати гранично
допустимі, рівні встановлені МВ №5061
Присутні як інгредієнт : так/ні
так
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

Металомагнітна домішка, мг в 1кг
борошна, не більше

3

Величина окремих часток феродомішок,
в найбільшому лінійному вимірі, мм, не
більше ніж
Сторонні домішки
Зараженість і забрудненість шкідниками
хлібних запасів
Безтарне постачання, автотранспортом.

0,5
не допускаються
не допускається

При безтарному зберіганні в ємкостях, борошно повинне збегігатися
в сухих, чистих, добре винтильованих приміщеннях для безтарного
зберігання муки, не заражених шкідниками хлібних запасів і
захищених від прямих сонячних променів, атмосферних опадів

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Найменування

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.11

Просіювання, для видалення металомагнітних домішок борошно
проходить крізь магнітні установки, після чого подається в
виробничий цех
Борошно приймають партіями. Кожна партія борошна, яка поступає
на підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ГСТУ 46009-99. Для
перевірки якості змінний інженер-технолог проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки органолептичних та фізико –
хімічних показників;
В разі невідповідності вимогам ГСТУ 46009-99 за одним або
декількома показниками борошно бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Борошно пшеничне другого сорту

Нормативний документ

ГСТУ 46009-99 «Борошно пшеничне. Галузевий стандарт»

Склад інгредієнтів

борошно

Походження компоненту

Україна, "ДП Агросервіс 2000"

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання зерна пшениці)

Органолептичні

Колір

білий із жовтим або сірим відтінком

характеристики

Запах

властивий пшеничному борошну, без сторонніх
запахів, не затхлий не пліснявий
властивий пшеничному борошну, без сторонніх
присмаків, не кислий, не гіркий
при розжовуванні борошна не повинно
відчуватись хрусткоту
-

Смак
Вміст мінеральної
домішки

Біологічні
характеристики
Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

Токсичні елементи
мг/кг
Свинець
0,5
кадмій
0,1
0,2
миш'як
ртуть
0,02
мідь
10,0
цинк
50,0
Мікотоксини:
мг/кг
Афлотоксин В1
0,005
зеараленон
1,0
Т-2- токсин
0,1
Дезоксініваленон /вомітоксин/
0,5
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
20,0
90
Sr, Бк/кг, не більше
5,0
Пестициди:
Вміст пестицидів не повинен перевищувати гранично
допустимі, рівні встановлені МВ №5061
Присутні як інгредієнт : так/ні
так
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Фізичні характеристики

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.12

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Металомагнітна домішка, мг в 1кг борошна, не
більше

3

Величина окремих часток феродомішок, в
найбільшому лінійному вимірі, мм, не більше
ніж
Сторонні домішки

0,5

Зараженість і забрудненість шкідниками
хлібних запасів
Безтарне постачання, автотранспортом.

не допускаються
не допускається

При безтарному зберіганні в ємкостях, борошно повинне збегігатися
в сухих, чистих, добре винтильованих приміщеннях для безтарного
зберігання муки, не заражених шкідниками хлібних запасів і
захищених від прямих сонячних променів, атмосферних опадів
Просіювання, для видалення металомагнітних домішок борошно
проходить крізь магнітні установки, після чого подається в
виробничий цех
Борошно приймають партіями. Кожна партія борошна, яка поступає
на підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ГСТУ 46009-99. Для
перевірки якості змінний інженер-технолог проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки органолептичних та фізико –
хімічних показників;
В разі невідповідності вимогам ГСТУ 46009-99 за одним або
декількома показниками борошно бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Борошно житнє хлібопекарське

Нормативний документ

ГСТУ 7045-90 «Борошно ржане хлібопекарне. Галузевий стандарт»

Склад інгредієнтів

борошно

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання зерна жита)

Органолептичні

Колір

характеристики

Запах
Смак
Вміст мінеральної
домішки

Біологічні
характеристики
Хімічні характеристики

Токсичні елементи
Свинець
кадмій
миш'як
ртуть
мідь
цинк

Сірувато-білий або сірувато-кремовий з
вкрапленням частинок оболонок зерна
властивий житньому борошну, без сторонніх
запахів, не затхлий не пліснявий
властивий житньому борошну, без сторонніх
присмаків, не кислий, не гіркий
при розжовуванні борошна не повинно
відчуватись хрусткоту
мг/кг
0,5
0,1
0,2
0,02
10,0
50,0

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Мікотоксини:
Афлотоксин В1
зеараленон
Дезоксініваленон /вомітоксин/
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Пестициди: алдрин, дилдрин, гептахлор, тірам,
паратіон-метил (метафос), дихлофосу (ДДВФ)
Присутні як інгредієнт : так/ні

Підготовка до
використання
Критерії приймання

30,0
10,0
не допускається
так
ні

Металомагнітна домішка, мг в 1кг борошна, не
більше

3
0,5

Сторонні домішки
не допускаються
Зараженість і забрудненість шкідниками хлібних
не допускається
запасів
Поліетиленовий або поліпропіленовий мішок , автотранспортом.
Борошно, повинне збегігатися в сухих, чистих, добре винтильованих
складських приміщеннях, не заражених шкідниками хлібних запасів і
захищених від прямих сонячних променів, атмосферних опадів
Мішок з борошном розшивається та висипається в просіювач , після
чого подається в виробничий цех
Борошно приймають партіями. Кожна партія борошна, яка поступає
на підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ГСТУ 7045-90. Для перевірки
якості змінний інженер-технолог проводить вхідний контроль,
відбирає проби для перевірки:
 органолептичних та фізико – хімічних показників;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ГСТУ 7045-90 за одним або
декількома показниками борошно бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Дріжджі хлібопекарські пресовані

Нормативний документ

ТУ У 15.8-00383343-003-2001

Склад інгредієнтів

Чисті культури дріжджів хлібопекарських

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Колір

характеристики

мг/кг
0,005
1,0
0,5

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Величина окремих часток феродомішок, в
найбільшому лінійному вимірі, мм, не більше ніж

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Ф 02
Редакція 2
Стор.13

рівномірний білий, без плям з сіруватим або кремовим
відтінком
властивий дріжджам, не допускається запах плісені та
Запах
інші сторонні запахи
властивий дріжджам, без сторонніх присмаків
Смак
плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж
100

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

Ф 02
Редакція 2
Стор.14

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

патогенні мікроорганізми, в тому числі
бактерії роду Salmonella, в 25 г
бактерії групи кишкових паличок
(коліформи) в 0,01 г, см³
Токсичні елементи
Свинець
кадмій
миш'як
ртуть
мідь
цинк
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні

Не допуск.
Не допуск.
мг/кг
1,0
0,05
1,0
0,02
25,0
50,0
150
50
ні

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

Фізичні характеристики

Сторонні домішки

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Картонні ящики, автотранспортом.

Найменування

Висівки пшеничні харчові

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ТУ У 15.6 25890986-005:2008
висівки

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання зерна пшениці)

Органолептичні

Колір
Запах

характеристики

Біологічні
характеристики

не допускаються

Дріджі повинні зберігатися при температурі від 0°С до 4°С відносній
вологості повітря 75 % - 35діб
Звільняють від упаковки та розминають
Приймають партіями. Кожна партія яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість. Для перевірки
якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний контроль,
відбирає проби для перевірки:
 органолептичних показників;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками
сировина бракується та підлягає поверненню постачальнику.

червоно - жовтий з сіруватим відтінком
властивий пшеничним висівкам, без сторонніх запахів, не
затхлий не пліснявий
властивий пшеничним висівкам, без сторонніх присмаків,
Смак
не кислий, не гіркий
Вміст мінеральної
при розжовуванні висівок не повинно
домішки
відчуватись хрусткоту
-

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Найменування

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Токсичні елементи
Свинець
Кадмій
Миш’як
Ртуть
Мідь
Цинк
Мікотоксини
Афлатоксин В1
Зеараленон
Т-2 – токсин
Дезоксиніваленон
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Пестициди
Ф’юри
ДДВФ
Фастак
ГХЦГ (гамма-ізомер)
ДДТ
ртутьвмішувачі
Присутні як інгредієнт : так/ні

Ф 02
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мг/кг
1,0
0,1
0,2
0,03
10,0
50,0
мг/кг
0,005
1,0
0,1
0,5
30,0
10,0
мг/кг
не допускається
не допускається
не допускається
0,5
0,02
не допускається
так

Присутній як результат перехресного
ні
забруднення: так/ні
Маса металомагнітної домішки, мг в 1 кг
висівок, не більше ніж:
-часток розміром до 2 мм включно
5,0
-часток розміром понад 2 мм і з гострими
краями
не допускається
Зараженість і забрудненість шкідниками
не допускається
хлібних запасів
Поліетиленовий або поліпропіленовий мішок , автотранспортом.
Висівки повинні збегігатися в сухих, чистих, добре винтильованих
складських приміщеннях, не заражених шкідниками хлібних запасів і
захищених від прямих сонячних променів, атмосферних опадів
Мішок з висівками розшивається та висипається в просіювач , після
чого подається в виробничий цех
Висівка приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до НД. Для перевірки якості
змінний інженер-технолог проводить вхідний контроль, відбирає
проби для перевірки:
 органолептичних та фізико – хімічних показників;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам НД за одним або декількома
показниками висівки бракуються та підлягають поверненню
постачальнику.

Ароматизатор Ванілін

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»
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Склад інгредієнтів

Висновок санітарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04
/33305
Ванілін

Походження компоненту

Україна, ТОВ «Ванілін»

Метод виробництва

Промислове виробництво, змішування компонентів

Органолептичні
характеристики

Колір
Запах
Смак

Білий
Властивий
Властивий

Біологічні

МАФАМ, КУО/г, не більше ніж
БГКП,в 0,1г
патогенні мікроорганізми, в тому числі
бактерії роду Salmonella, в 25 г
Дріжджі, КУО в 1г, не більше
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше
Токсичні елементи
Свинець
кадмій
миш'як
ртуть
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні

5000
Не допуск.

Нормативний документ

характеристики

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Підготовка до
використання
Критерії приймання

100
100
мг/кг
5,0
1,0
3,0
1,0

150
50
ні

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

Металомагнітна домішка, мг в 1кг, не
більше

0

Сторонні домішки
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Не допуск.

не допускаються

Полімерна споживча упаковка , автотранспортом.
Зберігати в сухих, чистих, добре винтильованих складських
приміщеннях, не заражених шкідниками хлібних запасів і захищених
від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, при температурі
не вище 25°С та відносній вологості повітря 75 % - 12 місяців
Пересипання в ємність
Приймають партіями. Кожна партія яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість. Для перевірки
якості інженер-технолог 1категорії проводить вхідний контроль,
відбирає проби для перевірки:
 органолептичних показників;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками
сировинабракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Солод житній сухий ферментований

Нормативний документ

Солод житній сухий. Технические условия. ГОСТ 29272-92

Склад інгредієнтів

солод

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
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Стор.17

Походження компоненту

Україна ПП „Ротор”

Метод виробництва

Промислове виробництво (розмелювання ферментованого зерна жита)

Органолептичні
показники

Колір

Фізичні властивості
Хімічні властивості

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Найменування

Від коричневого до темно-бурого з червонуватим відтінком

Властивий донному типу солоду. Не допускається запах
гниття і плісняви
Смак Кисло-солодкий. Не допускається пригорілий і гіркий
присмак.
Металомагнітна домішка в розмірі частинок
3,0
більше 0,3 мм, мг на 1 кг
Масова доля мінеральної домішки
не допускається
Масова доля екстракту в сухій речовині
солоду, % , не менше
- прихолодному екстрагуванню
42,0
Кислотність, см3 розчину NaOH 1 моль/дм3 на
100 г сухої речовини:
- прихолодному екстрагуванню, не більше
35,0
Колір, см3 розчину йоду концентрацією 1
3
моль/дм на 100 г сухої речовини солоду:
- прихолодному екстрагуванню, не більше
7,0-20,0
Запах

Поліетиленовий або поліпропіленовий мішок , автотранспортом.
Солод збегігатися в сухих, чистих, добре винтильованих складських
приміщеннях, не заражених шкідниками хлібних запасів і захищених
від прямих сонячних променів, атмосферних опадів
Мішок з солодом розшивається та висипається в просіювач , після
чого подається в виробничий цех
Приймають партіями. Кожна партія яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість. Для перевірки
якості інженер-технолог 1категорії проводить вхідний контроль,
відбирає проби для перевірки:
 органолептичних показників;
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками
сировинабракується та підлягає поверненню постачальнику.

Маргарин

ДСТУ 4465:2005 «Маргарини. Загальні технічні умови» або інші ТУ
та НД
Олії (натуральні, фракційовані, переетерифіковані, гідрогенізовані),
Склад інгредієнтів
гідрогенізовані жири риб і морських савців, або їхні композицій, з
додаванням або без додавання тваринних жирів і молочних продуктів,
поверхнево – активних речовин, а також харчових і смакоароматичних
добавок або без них
Походження компоненту Україна, «Щедро»
Нормативний документ

Метод виробництва

Промислове виробництво.

Органолептичні

Смак та
запах

характеристики

Чисті з присмаком та запахом доданих смакових і
ароматичних добавок. Сторонні запахи та присмаки не
допустимі

ТДВ
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хлібозавод №5»

Біологічні
характеристики

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.18

Консистенція За температури 20±2 °С. Пластична, щільна,
однорідна, у разі внесення смакових добавок
допустима мазка консистенція. Поверхня зрізу
блискуча або слабо блискуча, у разі введення смакових
добавок допустима матова, суха на вигляд
Колір
Від світло- жовтого до жовтого обумовлений кольором
введених добавок
плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж
1*10²
дріжджі, КУО /г, не більше ніж
1*10³
бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в
Не допуск.
0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії
Не допуск.
роду Salmonella, в 25 г
вміст важких металів, мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
0,05
- кадмію
0,1
- миш’яку
0,05
- залізо
0,1
- мідь
5,0
- цинк
1,0
Мікотоксини:
10
Афлотоксин В1
0,005
1,0
зеараленон
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
100
90
Sr, Бк/кг, не більше
30
Вміст пестицидів, мг/кг, не більше ніж:
- алдрин
Не допускається
- гептахлор
Не допускається
- метафос
Не допускається
- ГХЦГ
0,05
- ДДТ
0,1
Вміст барвника бета-каротину, не більше ніж,
6
мг/кг
Вміст антиокислювача бутил гідрооксианізолу,
200
не більше, ніж, мг/кг
Міграція хімічних речовин із полімерних матеріалів в які фасують
маргарин не повинна перевищувати норм становленнях СанПиН 42123-4240
Присутні як інгредієнт : так/ні
так
Присутній як результат
так
перехресного забруднення: так/ні
Сторонні домішки
не допускаються
Температура продукту, ° С, не вище
20
Короб із гофрованого картону з поліетиленовою вкладкою,
транспортування автотранспортом з ізотермічним кузовом

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Умови зберігання та
строк придатності

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом
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В складських приміщеннях або холодильниках за температурі повітря
від мінус 20° С до плюс 15 ° С і відносній вологості повітря не більше
ніж 80% з постійною циркуляцією повітря. Недопустимо зберігання
маргарину з продуктами , які мають різкий специфічний запах.
Терміни зберігання маргаринів:
Від мінус 0°С до плюс 4°С включно –180діб, понад плюс 4°С до плюс
10°С включно -160 діб
Короб з маргарином звільняється від упаковки у розтарювальному
відділені, маргарин оглядається на наявність сторонніх предметів та
передається на виробництво
Маргарин приймають партіями. Кожна партія маргарин, яка поступає
на підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість
та безпеку, що відображає показники відповідно до 4465:2005
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки:
 зовнішнього вигляду;
 запаху;
 смаку;
 маси нетто;
 якість маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам 4465:2005за одним або декількома
показниками маргарин бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Олія соняшникова 1 гатунку

Нормативний документ

ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні умови» або інші НД

Склад інгредієнтів

Олія

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво (пресування або екстрагування насіння
соняшникового).
Зовнішній вигляд:
прозорість
Прозора без осаду
Запах і смак Притаманний олії соняшниковій без стороннього
запаху, присмаку та гіркоти.
Чистота розчину
кількість аеробних і факультативно
500
анаеробних мікроорганізмів, КУО/ г, не
більше ніж
плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж
100
Дріжджі, КУО/г
Не допустимо
Коагулазопозитивні Stafilococcus
Не допустимо
бактерії групи кишкових паличок
Не допустимо
(коліформи) в 1 г
патогенні мікроорганізми, в тому числі
Не допустимо
бактерії роду Salmonella, в 25 г

Органолептичні
характеристики

Біологічні
характеристики

ТДВ
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хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

вміст важких металів, мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- залізо
- мідь
- цинк
Мікотоксини:
Афлотоксин В1
зеараленон
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Вміст пестицидів, мг/кг, не більше:
- ГХЦГ
- гептахлор
- ДДТ
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Сторонні домішки

Ф 02
Редакція 2
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0,03
0,1
0,05
0,1
5,0
0,5
5,0
0,005
1,0

600
200
1,0
Не допустимо
0,25
ні
ні
не допускаються

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Поліетиленова пляшка запакована в гофрокартон або прозору
термозсідальну плівку, постачання - автотранспортом.
В затемнених приміщеннях притемператур від плюс 8°С до 20 °С
Строк придатності до споживання фасованої та вагової олії 4 місяця.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок..

Найменування

Олія соняшникова рафінована дезодорована
виморожена

Нормативний документ

ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні умови» або інші НД

Склад інгредієнтів

Олія

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво (пресування або екстрагування насіння
соняшникового).
Зовнішній вигляд:
прозорість
Прозора без осаду

Органолептичні

Олію приймають партіями. Кожна партія олії, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ДСТУ 4492.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 прозорість
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4492 за одним або декількома
показниками олія бракується та підлягає поверненню постачальнику.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

характеристики

Запах і смак

Біологічні характеристики кількість аеробних і
факультативно анаеробних
мікроорганізмів, КУО/ г, не
більше ніж
плісняві гриби, КУО/г, не більше
ніж
Дріжджі, КУО/г
Коагулазопозитивні Stafilococcus
бактерії групи кишкових паличок
(коліформи) в 1 г
патогенні мікроорганізми, в тому
числі бактерії роду Salmonella, в
25 г
вміст важких металів, мг/кг, не
Хімічні характеристики
більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- залізо
- мідь
- цинк
Мікотоксини:
Афлотоксин В1
зеараленон
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Вміст пестицидів, мг/кг, не
більше:
- ГХЦГ
- гептахлор
- ДДТ
Алергени та їх похідні,
Присутні як інгредієнт : так/ні
що обов’язково повинні
бути зазначені на
Присутній як результат
маркуванні
перехресного забруднення: так/ні
Сторонні домішки
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
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Притаманний олії соняшниковій
без стороннього запаху, присмаку
та гіркоти. Смак знеособленої
олії.
500

100
Не допустимо
Не допустимо
Не допустимо
Не допустимо

0,03
0,1
0,05
0,1
5,0
0,5
5,0
0,005
1,0
600
200

1,0
Не допустимо
0,25
ні
ні
не допускаються

Поліетиленова пляшка запакована в гофрокартон або прозору
термозсідальну плівку, постачання - автотранспортом.
В затемнених приміщеннях в рекомендованому інтервалі температур
від плюс 8°С до 20 °С Строк придатності до споживання фасованої
олії (рафінована,дезодорована) 6 місяців.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок..
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Критерії приймання

Олію приймають партіями. Кожна партія олії, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ДСТУ 4492.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 прозорість
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4492 за одним або декількома
показниками олія бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Олія гірчична першого ґатунку

Нормативний документ

ДСТУ 4598:2006 «Олія гірчична. Технічні умови» або інші ТУ та НД

Склад інгредієнтів

Олія

Походження компоненту

Україна, ООО ДПТФ «Факторія»

Промислове виробництво (пресування або екстрагування насіння
гірчиці)
Зовнішній вигляд:
Прозора без осаду, жовтого
Органолептичні
прозорість
кольору
характеристики
Запах і смак
Властиві гірчичній олії, без
стороннього запаху, присмаку та
гіркоти
Біологічні характеристики
Метод виробництва

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки

вміст важких металів, мг/кг, не
більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- залізо
- мідь
- цинк
Мікотоксини:
Афлотоксин В1
зеараленон
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Вміст пестицидів, мг/кг, не
більше:
- ГХЦГ
- гептахлор
- ДДТ
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Сторонні домішки

0,03
0,1
0,05
0,1
5,0
0,5
5,0
0,005
1,0
600
200

1,0
Не допустимо
0,25
ні
ні
не допускаються

Поліетиленова пляшка запакована в гофрокороб або прозору
термозсідальну плівку, постачання - автотранспортом.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання
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В затемнених приміщеннях в рекомендованому інтервалі температур
від плюс 8°С до 20 °С, вологості не більше ніж 85% Строк
придатності до споживання 4 місяці.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Олію приймають партіями. Кожна партія олії, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість,
що відображає показники відповідно до ДСТУ 4492.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 прозорість
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4598-2006 за одним або
декількома показниками олія бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Кунжут

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

Висновок санітарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03
/42489
Кунжут

Походження компоненту

Индия, Торговий дім «Бімаркет»

Метод виробництва

Промислове переробляння

Органолептичні

Колір

характеристики

Смак та запах

Біологічні характеристики Насіння рицини
Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

вміст токсичних елементів, мг/кг,
не більше:
- свинцю
- кадмію
- миш’як
- ртуть
- мідь
- цинк
Мікотоксини:
Афлотоксин В1
Зеараленон
Т-2 токсин
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Мінеральна домішка, %, не більше

Білий з кремовим, жовтуватим
або сірим відтінком
Властивий кунжуту без
сторонніх присмаківта запахів
Не дозволено

0,5
0,1
0,2
0,03
15,0
100
0,05
1,0
0,1
70,0
90,0
так
ні
0,2

ТДВ
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Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
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Насіння рицини

Не дозволено

Зараженість шкідниками насіння

Не дозволено

Температура продукту, ° С, не
18
вище
Чисті, сухі, не заражені шкідниками хлібних запасів мішки паперові,
транспортування автотранспортом згідно правил перевезення
вантажів
Чистих, сухих, без сторонніх запахів приміщеннях при температурі не
вище +18,0°С та відносній вологості повітря не більше 75%, термін
зберігання 12 місяців з дня закладання на зберігання
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку. Просіювання

Критерії приймання

Кунжут приймають партіями. Кожна партія кунжуту, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку. Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії
проводить вхідний контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома показниками
мед бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Кмин

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ГОСТ 24881-81 «Тмин. Промишленное сырье. Требование при
заготовках. Технічні умови» або інші ТУ та НД
кмин

Походження компоненту

Єгипет

Метод виробництва

Промислове виробництво, вирощування

Органолептичні

Зовнішній вигляд
Колір
Смак та запах

характеристики

Ефірномаслична домішка данної
рослини, %, не більше
Ефірномаслична домішка других
рослин, %, не більше
Сміттєва домішка, %, не більше
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання

Присутні як інгредієнт : так/ні

Сіро-бурий
Ароматичний, пряний смак і
запах, притаманний кмину
18,0
2,0
10,0
ні

Присутній як результат
ні
перехресного забруднення: так/ні
Насіння кмину пакуютьв мішки масою не більше 40 кг. Доставляють
всіма видами транспорту, які відповідають всім нормам перевезення
вантажу, діючим на відповідний вид транспорту.
Тмин зберігають в критих, чистих, сухих, без посторонніх запахів, не
заражених шкідниками хлібних запасів. Термін продатності 24 місяці.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку, просіювання
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Критерії приймання

Тмин приймають партіями. Кожна партія тмину, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками тмин бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Коріандр

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ГОСТ 29055-91 «Пряности. Кориандр. Технические условия» або інші
ТУ та НД
Плоди коріандру

Походження компоненту

Україна ПП „Агрофірма Анастасія Плюс”

Метод виробництва

Промислове виробництво, вирощування

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики
Колір
Смак та запах

Фізичні показники

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Масова домішка ефірних масел,
%, не менше
Масова доля золи, %, не більше
Масова доля ламаних плодів, %,
не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні

Плоди шаровидної форми з
поздовжніми виступающими
звивистими ребрами.
Жовто-коричневий.
Ароматичний, пряний смак і
запах, притаманний тмину. Без
постороннього присмаку і
запаху.
0,5
6,0
3,0
ні

Присутній як результат
ні
перехресного забруднення: так/ні
Плоди коріандру пакують в поліпропіленові мішки. Доставляють
всіма видами транспорту, які відповідають всім нормам перевезення
вантажу, діючим на відповідний вид транспорту.
Коріандр зберігають в критих, чистих, сухих, без посторонніх запахів,
не заражених шкідниками хлібних запасів. Термін продатності 12
місяці.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку, просіювання
Коріандр приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками коріандр бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Повидло яблучне не стерилізоване

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ДСТУ 6072:2009 «Повидло яблучне. Загальні технічні умови» або
інші НД
Пюре яблуневе, цукор.

Походження компоненту

Україна, ПП «Ротор»
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Метод виробництва

Промислове виробництво (уварювання яблуневого пюре з цукром)

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Колір
Смак та запах

Біологічні характеристики кількість мезофільних аеробних і
факультативно анаеробних
мікроорганізмів, КУО/г, не більше
ніж
плісняві гриби, КУО/г, не більше
ніж
дріжджі, КУО /г, не більше ніж

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання

бактерії групи кишкових паличок
(коліформи) в 0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому
числі бактерії роду Salmonella, в
25 г
вміст токсичних елементів, мг/кг,
не більше:
- свинцю
- кадмію
- ртуть
- мідь
- цинк
- миш’як
- патулін
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Сторонні домішки

Однорідна протерта маса, без
часток насіння та шкірок яблук.
Властивий повидлу.
Властивий повидлу без
сторонніх присмаків та запахів
5000

50
50
Не дозволено
Не дозволено

0,4
0,03
0,02
5,0
10,0
0,2
0,05
40
20
ні
ні
Не дозволено

Гофротара з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
Повидло повинно зберігатися у добре провітрюваних складських
приміщеннях без стороннього запаху не заражених шкідниками за
температури от 0 до 20°С та відносній вологості повітря не вище 75%,
6 місяців.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку.
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Критерії приймання

Повидло приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку, що відображає показники відповідно до ДСТУ 6072:2009
Для перевірки інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 6072:2009 за одним або
декількома показниками повидло бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Молоко сухе знежирене

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ДСТУ 4273:2003 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови»
або інші ТУ та НД
Молоко

Походження компоненту

Україна, ПП "МехАгроСнаб»

Метод виробництва

Розпилювальне сушіння нормалізованого пастеризованого згущеного
молока з наступною агломерацією часочок сухого продукту та
досушуванням
Зовнішній Сухий порошок, що складається із агломерованих
вигляд
часточок. Допустима наявність незначної кількості
легкорозсипчастих грудочок
Колір
Однорідний, білий або з кремовим відтінком

Органолептичні
характеристики

Смак та запах
Біологічні
характеристики

кількість мезофільних аеробних і
факультативно анаеробних
мікроорганізмів, КУО/г, не більше ніж
L.monocytogenes в 25 г продукту
Staphylococcus, в 1 г продукту
бактерії групи кишкових паличок
(коліформи) в 0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі
бактерії роду Salmonella, в 25 г

Притаманні свіжому
пастеризованому молоку
5*10000
Не дозволено
Не дозволено
Не дозволено
Не дозволено

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

вміст токсичних елементів, мг/кг, не
більше:
- свинцю
- кадмію
- ртуть
- миш’як
- мідь
- цинк
Мікотоксини, не більше мг/кг:
Афлотоксин М1
Антибіотики: тетрациклінової групи, од/г:
Пеніцилін, од/г
Стрептоміцин,од/г
Гормональні препарати, мг/кг:
Діетилстильбестрол
Естрадіол 17β
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні

Ф 02
Редакція 2
Стор.28

0,1
0,03
0,005
0,05
1,0
5,0
Не допускається
≤ 0,0005
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,5
Не допускається
0,0002

ДР 97
так

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Сторонні домішки

Не дозволено

Температура продукту, ° С, не вище

10

ні

Мішки паперові з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
Молоко сухе швидкорозчинне повинно зберігатися за температури
не вище від 1 до 10°С та відносній вологості повітря не вище 85% у
критих сухих приміщеннях, які вентилюються. Термін зберігання 8
місяців з дати виготовлення
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку, просіювання або розведення та проціджування
Молоко сухе приймають партіями. Кожна партія молока, яка
поступає на підприємство повинна бути супроводжена посвідченням
про якість та безпеку, що відображає показники відповідно до ДСТУ
4273
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки:
 запаху;
 смаку;
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4273 за одним або декількома
показниками молоко бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Молоко незбиране згущене стерилізоване з
цукром карамелізоване

Нормативний документ

ТУУ 15.5-30905643-002:2005

Склад інгредієнтів

Молоко коров’яче, цукор

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.29

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Згущення молока з цукром з подальшою карамелізацією

Органолептичні

Зовнішній В’язка коричнева маса
вигляд
Колір
Коричневий

характеристики

Біологічні
характеристики

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання

Смак та
Солодкий без сторонніх запахів і присмаку, притаманний
запах
молоку згущенному
кількість мезофільних аеробних і
5*10000
факультативно анаеробних мікроорганізмів,
КУО/г, не більше ніж
бактерії групи кишкових паличок
Не дозволено
(коліформи) в 0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі
Не дозволено
бактерії роду Salmonella, в 25 г
вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше:
- свинцю
0,1
- кадмію
0,03
- ртуть
0,005
- миш’як
0,05
- мідь
1,0
- цинк
5,0
Мікотоксини, не більше мг/кг:
Не допускається
Афлотоксин М1
≤ 0,0005
Антибіотики: тетрациклінової групи, од/г:
≤ 0,01
Пеніцилін, од/г
≤ 0,01
Стрептоміцин,од/г
≤ 0,5
Гормональні препарати, мг/кг:
Діетилстильбестрол
Не допускається
Естрадіол 17β
0,0002
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
ДР 97
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні
так
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Сторонні домішки

ні
Не дозволено

Вологість продукту, %

26,5

Масова частка жиру, %

8,5

Масова частка сахарози, %

44,4

Картонні коробки з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
Молоко згущене з цукром повинно зберігатися за температури не
вище від 1 до 20°С та відносній вологості повітря не вище 85% у
критих сухих приміщеннях, які вентилюються. Термін зберігання 3
місяців з дати виготовлення
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.30

Критерії приймання

Кожна партія, яка поступає на підприємство повинна бути
супроводжена посвідченням про якість та безпеку.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки:
 запаху;
 смаку;
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками
сировину бракують та підлягають поверненню постачальнику.

Найменування

Патока крохмальна

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ДСТУ 4498:2005 «Патока крохмальна. Технічні умови» або інші ТУ
та НД
Картопляний чи кукурудзяний крохмаль.

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Продукт переробки крохмалю (частковий гідроліз)

Органолептичні

Зовнішній Густа, в’язка рідина. Допустима незначна опалесценція.
вигляд
Льодяник, отриманий внаслідок варіння карамельної
проби, повинен бути прозорий
Смак
Властивий патоці, без стороннього присмаку.
Запах
Властивий патоці, без стороннього запаху.
кількість мезофільних аеробних і
факультативно анаеробних мікроорганізмів,
КУО/г, не більше ніж
плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж
дріжджі, КУО /г, не більше ніж
бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в
0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії
роду Salmonella, в 25 г
вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше:
- свинцю
0,5
- кадмію
0,1
- ртуть
0,02
- мідь
10,0
- цинк
30,0
- миш’як
0,1
Присутні як інгредієнт : так/ні
ні

характеристики

Біологічні
характеристики

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Механічні домішки

ні
Не дозволено

Пакують у бочки і фляги, транспортування автотранспортом згідно
правил перевезення вантажів
Патоку зберігають в складських приміщення захищених від світла,
при температурі не вище +55°С
Термін придатності 1 рік.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.31

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку
Патоку приймають партіями. Кожна партія патоки, яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку, що відображає показники відповідно до ДСТУ ГОСТ 908
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
-запаху;
-смаку;
-наявність сторонніх домішок
-маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам ДСТУ 4498 за одним або декількома
показниками патока бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Родзинки

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

Висновок санітарно -епідеміологічної експертизи № 05.03.02.03\111440
Виноград сушений

Походження компоненту

Іран, Індія.

Метод виробництва

Промислове переробляння

Органолептичні

Зовнішній
Висушені ягоди
вигляд
Смак, запах,
Властивий без сторонніх присмаків та запахів, колір
колір
від жовтого до світлокоричневого
кількість мезофільних аеробних і
Не допускається
факультативно анаеробних мікроорганізмів,
КУО/г, не більше ніж
плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж
1*102
бактерії групи кишкових паличок (коліформи)
Не допускається
в 0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії
Не допускається
роду Salmonella
вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше:
- свинцю
0,4
- кадмію
0,03
- ртуть
0,02
- мідь
5,0
- цинк
10,0
Мікотоксини:
афлотоксин В1
0,005
зеараленон
1,0
Пестициди, мг/кг, не більше:
Бромистий метил
0,5
Алдрін, гептахлор
Не допускається
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
280
90
Sr, Бк/кг, не більше
40

характеристики
Біологічні
характеристики

Хімічні характеристики

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.32

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні

ні

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Ящики паперові з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
Зберігати в закритих знезаражених приміщеннях за температури не
вищої 20°С та відносної вологості повітря не вище 70%. Термін
придатності 12 місяців з дати виготовлення.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку, перед використанням промивають.
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку.
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль, відбирає проби для перевірки;
 запаху;
 смаку;
 зовнішнього вигляду
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками сировина
бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Сторонні домішки

Не дозволено

Найменування

Яйця курячі харчові

Нормативний документ

Яйця курячі харчові. Технічні умови. ДСТУ 5028:2008

Склад інгредієнтів

Яйця курячі

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислова переробка

Зовнішній вигляд

Шкарлупа Чиста, непошкоджена, без видимих змін структури, без
слідів крові чи посліду
Білок
Чистий, щільний, світлий, прозорий, без будь-яких
сторонніх домішок
Жовток
В разі овоскопування видно як тінь, без чітко помітного
контуру, без помітних зрушень, вільний від домішок
Ембріон
У зародкому стані, розвиток непомітний
Повітряна камера
Запах

Біологічні
характеристики

Нерухома

Природний, без стороннього затхлого чи
гнилісного запаху
Кількість мезофільно-аеробних та
від 5*104
факультативно-анаеробних мікроорганізмів
до 5*105
(МАФАМ), КУО/г, не більше
Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), маса
від 0,01 до 0,1
продукту, г, в якому не дозволено
Патогенні мікроорганізми, в тому числі роду
Salmonella, маса продукту, г, в якому не
25
дозволено

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Підготовка сировини до
виробництва
Умови зберігання
Критерії приймання

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.33

Токсичні елементи, мг/кг
Свинець
0,3
Кадмій
0,01
Миш’як
0,1
Ртуть
0,02
Мідь
3,0
Цинк
50,0
Мікотоксини, мг/кг
Афлотоксину В1
0,005
Антибіотики, Од/г
Групи: тетрациклінової, стрептоміцин,
хлорамфенікол
не дозволено
Гормональні препарати
діетилстильбестрол
не дозволено
Пестициди
Актелік, базудин
не дозволено
ДДТ та його метаболіти
0,1
Карбофос, метафос, ртутьовмісні пестициди,
хлорофос
не дозволено
Радіонукліди, БК/кг
Цезій-137
6
Перед виробництвом, проводять санітарну обробку яєць, з
послідоючою промивкою водою.
Харчові яйця зберігають у чистих, сухих, безстороннього запаху
приміщеннях або холодильниках.
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками
сировина бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Яєчний порошок

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

Згідно ДСТУ 30363-96 «Продукти яєчні. Загальні технічні умови» або
інші НД
Курячі яйця

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Висушування яєць.

Органолептичні

Зовнішній
вигляд
Колір

характеристики

Смак та запах
Біологічні
характеристики

однорідний сипучий продукт без по сторонніх
домішок.
жовтого до помаранчевого.

властивий даному продукту, без стороннього
присмаку та запаху;
кількість мезофільних аеробних і
1*10³
факультативно анаеробних
мікроорганізмів, КУО/г, не більше ніж
бактерії групи кишкових паличок
Не дозволено
(коліформи) в 0,01 г, см³
патогенні мікроорганізми, в тому числі
Не дозволено
бактерії роду Salmonella, в 25 г
Золотистий стофілакок, КУО/г
Не дозволено
Бактерії роду протей
Не дозволено

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

вміст токсичних елементів, мг/кг, не
більше:
- свинцю
- кадмію
- ртуть
- миш’як
- мідь
- цинк
Мікотоксини, не більше мг/кг:
Афлотоксин В1
Вміст пестицидів та антибіотиків:
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Присутні як інгредієнт : так/ні

Ф 02
Редакція 2
Стор.34

3,0
0,1
0,1
0,5
15,0
200,0
0,005
Нормуються в сировині

400
100

так

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Сторонні домішки

ні
Не дозволено

Мішки паперові з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
Яєчний порошок повинен зберігатися за температури не вище від
20°С та у критих сухих приміщеннях, які вентилюються. Термін
зберігання 6 місяців з дати виготовлення
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок, контроль запаху та
смаку
Яєчний порошок приймають партіями. Кожна партія , яка поступає на
підприємство повинна бути супроводжена посвідченням про якість та
безпеку.Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить
вхідний контроль, відбирає проби для перевірки:
 запаху;
 смаку;
 наявність сторонніх домішок
 маркування та пакування.
В разі невідповідності за одним або декількома показниками яєчний
порошок бракуються та підлягають поверненню постачальнику.

Найменування

Мак

Нормативний документ

Висновок державної епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/64656

Склад інгредієнтів

Насіння маку

Походження компоненту

Чеська Республіка

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Смак
Колір

Біологічні характеристики БГКП (коліформи), в 1,0г

Властивий здоровому насінню
маку.
Без гіркого та прілого на
присмак.
Блакитний, сірий або блакитносірий
Не дозволяється

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

МАФАнМ, КОУ/г

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.35

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Не дозволяється

Плісняві гриби,КОУ /г

1,0*10³

Дріжджі,КОУ /г

1,0*10³

БГКП (коліформи), в 1,0г
патогенні мікроорганізми, в тому
числі бактерії роду Salmonella, в
25 г
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Нітрати, мг/кг, не більше:
Мікотоксини , мг/кг, не більше:
-Афлотоксин В1
-Зеараленон
Вміст пестицидів, мг/кг, не більше
ніж:
- Алдрин
- метафос
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

Не дозволяється
Не дозволяється

ні
ні

0,05
1,0
0,1
0,3
15,0
100,0
3000
0,005
1,0
Не допускається
Не допускається
70
10
Не допускаються

Мішки паперові з поліетиленовою вкладкою або мішки
поліпропіленові з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
В складських приміщеннях за температурою повітря не вище 25 ° С
і відносній вологості повітря не більше ніж 80% .Терміни зберігання
1 рік від дати виготовлення.
Звільнення від пакування, просіювання
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль, відбирає проби для
перевірки:
 зовнішнього вигляду;
 запаху;
 маси нетто;
 якість маркування та пакування.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками мак бракується та підлягає поверненню постачальнику.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.36

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Найменування

Вишня швидкозаморожена без кісточки

Нормативний документ

ТУ У 15.3-31021570-002-2004

Склад інгредієнтів

Ягоди вишні

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд, колір

характеристики

Смак, запах
Консистенція

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Біологічні показники

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
патулін
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор, метафос, 2,4-Д
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Одноріднний, властивий свіжій
вишні споживчої стадії зрілості
В розмороженому станівластивий вишні без стороннього
присмаку і запаху.
Близька до консистенції свіжої
вишні без кісточки, допускається
злегка розм’якшена.
ні
ні

0,02
0,4
0,03
0,2
5,0
10,0
0,05
0,05
0,1
не допускається
70
10
Не дозволяється
5,0*101

Плісняві гриби,КОУ /г

1000

Дріжджі,КОУ /г

5000

Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Картонні коробки з поліетиленовими вкладками, транспортування
автотранспортом при температурі не вище мінус 18 0С, відповідно до
правил перевезення вантажів, які швидко псуються.
Термін зберігання швидко мороженої вишні без кісточки в
холодильних камерах при температурі не вище 18 0С і відносній
вологості не більше 95 % - не більше 12 місяців з дати виготовлення.
Повторне замороження продукну не дозволено.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.37

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Розморожування, візуальний огляд

Найменування

Слива швидкозаморожена без кісточки

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ДСТУ 4837:2007 „Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні
умови”
Плоди сливи

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд, колір

характеристики

Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Смак, запах
Консистенція

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Біологічні показники

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
патулін
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор, метафос, 2,4-Д
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г

Одноріднний, властивий свіжій
сливі споживчої стадії зрілості
В розмороженому станівластивий сливі без стороннього
присмаку і запаху.
Близька до консистенції свіжої
сливи без кісточки, допускається
злегка розм’якшена.
ні
ні

0,02
0,4
0,03
0,2
5,0
10,0
0,05
0,05
0,1
не допускається
70
10
Не дозволяється
5,0*101

Плісняві гриби,КОУ /г

1000

Дріжджі,КОУ /г

5000

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.38

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Картонні коробки з поліетиленовими вкладками, транспортування
автотранспортом при температурі не вище мінус 18 0С, відповідно до
правил перевезення вантажів, які швидко псуються.
Термін зберігання швидко мороженої сливи без кісточки в
холодильних камерах при температурі не вище 18 0С і відносній
вологості не більше 95 % - не більше 18місяців з дати виготовлення.
Повторне замороження продукну не дозволено.
Розморожування, візуальний огляд
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Абрикоси заморожені половинками

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ДСТУ 4837:2007 „Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні
умови”
Плоди абрикос

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній
вигляд, колір
Смак, запах

характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Одноріднний, властивий свіжим абрикосам
споживчої стадії зрілості
В розмороженому стані-властивий абрикосі без
стороннього присмаку і запаху.
Консистенція
Близька до консистенції свіжої абрикоси без
кісточки, допускається злегка розм’якшена.
Присутні як інгредієнт : так/ні
ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
патулін
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор, метафос, 2,4-Д

ні

0,02
0,4
0,03
0,2
5,0
10,0
0,05
0,05
0,1
не допускається

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Біологічні показники

вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

5,0*101
1000

Дріжджі,КОУ /г

5000

Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Картонні коробки з поліетиленовими вкладками, транспортування
автотранспортом при температурі не вище мінус 18 0С, відповідно до
правил перевезення вантажів, які швидко псуються.
Термін зберігання абрикос заморожених половинками в холодильних
камерах при температурі не вище 18 0С і відносній вологості не
більше 95 % - не більше 12 місяців з дати виготовлення. Повторне
заморожування продукну не дозволено.
Розморожування, візуальний огляд
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Смородина чорна заморожена

Нормативний документ

ТУУ 10.3-37580080-002:2015

Склад інгредієнтів

Ягоди смородини чорної без плодоніжки

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній
вигляд, колір
Смак, запах

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

70
10
Не дозволяється

Плісняві гриби,КОУ /г

Найменування

характеристики

Ф 02
Редакція 2
Стор.39

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Одноріднний, властивий свіжим ягодам споживчої
стадії зрілості
В розмороженому стані-властивий ягодам без
стороннього присмаку і запаху.
Консистенція
Близька до консистенції смородини чорної,
допускається злегка розм’якшена.
Присутні як інгредієнт : так/ні
ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні

ні

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Біологічні показники

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Вміст токсичних елементів, мг/кг, не
більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
патулін
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор, метафос, 2,4-Д
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.40

0,02
0,4
0,03
0,2
5,0
10,0
0,05
0,05
0,1
не допускається
70
10
Не дозволяється
5,0*101

Плісняві гриби,КОУ /г

1000

Дріжджі,КОУ /г

5000

Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерій
роду Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Картонні коробки з поліетиленовими вкладками, транспортування
автотранспортом при температурі не вище мінус 18 0С, відповідно до
правил перевезення вантажів, які швидко псуються.
Термін зберігання смородини чорної в холодильних камерах при
температурі не вище 18 0С і відносній вологості не більше 95 % - не
більше 24 місяців з дати виготовлення. Повторне заморожування
продукну не дозволено.
Розморожування, візуальний огляд
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Ягоди журавлини

Нормативний документ

ТУУ 10.3-21754789-004:2014

Склад інгредієнтів

Ягоди журавлини

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній
вигляд, колір

Одноріднний, властивий свіжим ягодам споживчої
стадії зрілості

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Біологічні показники

Ф 02
Редакція 2
Стор.41

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Смак, запах

В розмороженому стані-властивий ягодам без
стороннього присмаку і запаху.
Консистенція
Близька до консистенції журавлини, допускається
злегка розм’якшена.
Присутні як інгредієнт : так/ні
ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів, мг/кг, не
більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
патулін
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор, метафос, 2,4-Д
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г

ні

0,02
0,4
0,03
0,2
5,0
10,0
0,05
0,05
0,1
не допускається
70
10
Не дозволяється

МАФАнМ, КОУ/г

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

5,0*101

Плісняві гриби,КОУ /г

1000

Дріжджі,КОУ /г

5000

Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерій роду
Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Картонні коробки з поліетиленовими вкладками, транспортування
автотранспортом при температурі не вище мінус 18 0С, відповідно до
правил перевезення вантажів, які швидко псуються.
Термін зберігання журавлини в холодильних камерах при температурі
не вище 18 0С і відносній вологості не більше 95 % - не більше 12
місяців з дати виготовлення. Повторне заморожування продукну не
дозволено.
Розморожування, візуальний огляд
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Ячмінно-солодовий екстракт ЯСЕ-5

Нормативний документ

ТУУ 15.8-32671885-001:2011

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.42

Склад інгредієнтів

Ячмінно-солодовий екстракт

Походження компоненту

Україна ТОВ «Крохмалепродукти України»

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній
вигляд
Смак, запах

В,язка густа рідина без сторонніх домішок

Колір

Коричневий

характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Біологічні показники

Солодкий, властивий ячмінному солоду

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Масова частка N-нітрозамінів
Мікотоксини, мг/кг, не більше
Афлатоксин В1
Зеараленон
Т-2 токсин
Дезоксиніваленон
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
Алдрин, гептахлор
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г

Фізичні характеристики

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

ні
ні
<0.002
0,005
1,0
0,1
0,5
0,5
0,02
не допускається
150
50
Не дозволяється
5,0*104

Плісняві гриби,КОУ /г

1*102

Дріжджі,КОУ /г

5*103

Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерій
роду Salmonela в 25 г
Сторонні включення

Не дозволяється
Не допускаються

Масова частка сухих речовин, %, не менше

73,0

Кислотність, см3

20,0

Каністри поліпропіленові, транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, без сторонніх запахів
приміщеннях за відсутністю прямого сонячного проміння за постійної
температури від 0 0С до 25 0С.
Проціжування
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Ф 02
Редакція 2
Стор.43

Найменування

Клейковина пшенична

Нормативний документ

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експартизи

Склад інгредієнтів

Клейковина пшенична

Походження компоненту

Китай

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Смак, запах

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Однорідний порошок

Притаманний клейковині пшеничній, без
сторонньго смаку та запаху
Колір
Світло-зелений
Присутні як інгредієнт : так/ні
ні

Біологічні показники

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів, мг/кг, не
більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг, не більше
Афлатоксин В1
Зеараленон
Пестициди, мг/кг, не більше
ГХЦГ-гама-ізомер
ДДТ і метаболіти
2,4 - Д
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г

Фізичні характеристики

Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерій роду
Salmonela в 25 г
Сторонні включення
Вологість , %

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання

ні

0,02
1,0
0,05
1,0
25,0
50,0
0,005
1,0
не допускається
не допускається
не допускається
150
50
Не дозволяється
Не дозволяється
Не допускаються
9,0

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою масою 25 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, прохолодних, темних, чистих, сухих, без
джерел нагрівання, вологи і других факторів.
Просіювання

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.44

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Критерії приймання

Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Сафтія (загущувач для начинок)

Нормативний документ

ТУУ 15.8-32628672-003:2008

Склад інгредієнтів
Походження компоненту

крохмаль модифікований картопляний, мальтодекстрин, цукор,
стабілізатор альгінат натрію, сіль кухонна, ароматизатор ванілін,
регулятор кислотності кислота лимонна
Україна ДП „Зееландія

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний білий порошок

характеристики

Смак, запах

Смак солодкий, без сторонньго
присмаку та запаху
Білий

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Біологічні показники

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
КМАФАМ, КУО/г, не більше

Фізичні характеристики

ні

0,02
0,5
0,1
0,2
10,0
50,0
30
10
Не дозволяється
Не дозволяється
5,0*104

Плісневі гриби, КУО/г, не більше

1,0*102

Дріжджі, КУО/г, не більше

1,0*102

Сторонні включення
Вологість , %

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

ні

Не допускаються
20,0

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою масою 25 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Ф 02
Редакція 2
Стор.45

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок

Найменування

Файнекс 02

Нормативний документ

ТУУ 15.8-32277387-002:2004

Склад інгредієнтів

Походження компоненту

поліпшувач борошна і хліба (антиспікаючий агент карбонат кальцію,
борошно пшеничне в/с, емульгатори: стеароїл-лактилат натрію, ефіри
гліцерину і діацетилвинної та жирних кислот; окислювач кислота
аскорбінова, ферментний комплекс (бактеріальна альфа-амілаза,
пентозани, ліпаза)
Україна ТОВ „БМБ БЛЕНД”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний білий порошок

характеристики

Смак, запах

Властивий, без сторонньго
присмаку та запаху
Білий

Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
мікотоксини, мг/кг
афлатоксин В1
зеараленон

Біологічні показники

вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
КМАФАМ, КУО/г, не більше

Фізичні характеристики

ні
ні

0,02
0,5
0,1
0,2
10,0
50,0
0,005
1,0
150
50
Не дозволяється
Не дозволяється
5,0*104

Плісневі гриби, КУО/г, не більше

1,0*102

Дріжджі, КУО/г, не більше

1,0*102

Сторонні включення

Не допускаються

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Вологість , %
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.46

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

9,0

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою масою 10 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Файнекс 04

Нормативний документ

ТУУ 15.8-32277387-002:2004

Склад інгредієнтів

Походження компоненту

поліпшувач борошна і хліба (антиспікаючий агент карбонат кальцію,
борошно пшеничне в/с, емульгатори: стеароїл-лактилат натрію, ефіри
гліцерину і діацетилвинної та жирних кислот; окислювач кислота
аскорбінова, ферментний комплекс (альфа-амілаза, пентозани, ліпаза)
Україна ТОВ „БМБ БЛЕНД”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний білий порошок

характеристики

Смак, запах

Властивий, смак кислий без
сторонньго присмаку та запаху
Білий

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
мікотоксини, мг/кг
афлатоксин В1
зеараленон

Біологічні показники

вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г

ні
ні

0,02
0,5
0,1
0,2
10,0
50,0
0,005
1,0
150
50
Не дозволяється

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
КМАФАМ, КУО/г, не більше

Фізичні характеристики

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Не дозволяється
5,0*104

Плісневі гриби, КУО/г, не більше

1,0*102

Дріжджі, КУО/г, не більше

1,0*102

Сторонні включення
Вологість , %

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Ф 02
Редакція 2
Стор.47

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Не допускаються
9,0

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою масою 10 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Мажимікс

Нормативний документ

Висновок державної свнітарно-епідеміологічної експертизи

Склад інгредієнтів

поліпшувач борошна і хліба

Походження компоненту

Україна Запоріжжя „Хлібний дім”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний білий порошок

характеристики

Смак, запах

Властивий, без сторонньго
присмаку та запаху
Білий

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

Присутні як інгредієнт : так/ні

ні

Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні

ні

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.48

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
мікотоксини, мг/кг
афлатоксин В1
зеараленон
Т2-токсин
дезоксиніваленону
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

0,03
0,5
0,1
0,2
10,0
50,0
0,005
1,0
0,1
0,5
150
50
Не допускаються

Картонні короби з поліетиленовою вставкою масою 10 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Ацетат Кальція

Нормативний документ

Висновок державної свнітарно-епідеміологічної експертизи

Склад інгредієнтів

Карбонот кальція, оцтова кислота

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний білий порошок

характеристики

Смак, запах

Властивий, смак кислий без
сторонньго присмаку, запах
притаманний оцтовій кислоті
Білий

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

Колір
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні

ні
ні

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.49

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

0,02
1,0
0,05
1,0
25,0
50,0
150
50
Не допускаються

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою масою 25 кг,
транспортування автотранспортом
Термін придатності - 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Дріжджі сухі інстантні

Нормативний документ

Висновок державної свнітарно-епідеміологічної експертизи

Склад інгредієнтів

Дріжджі сухі хлібопекарські

Походження компоненту

Україна ТОВ „Форвард Бейкері Груп”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Смак, запах
Колір

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку

Однорідний гранульований
порошок
Властивий, притаманний сухим
дріжджам, без постороннього
присмаку та запаху, без плісняви
Сіро-жовтий
ні
ні

0,03
1,0
0,2
0,2

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.50

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

150
50
Не допускаються

Пакети з металізованого поліпропілену масою 0,5 кг в картонних
ящиках, транспортування автотранспортом
Термін придатності - 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 15 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Суміш суха хлібопекарська «Ячмінна нова»

Нормативний документ

Висновок державної свнітарно-епідеміологічної експертизи

Склад інгредієнтів

борошно ячмінне текстуроване, солод житній сухий, ферменти

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Смак, запах
Колір

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг не більше
Афлатоксин В1
Зеараленон
Т-2 токсин
дезоксиніваленон

Порошкоподібний порошок без
комків
Властивий, без постороннього
присмаку та запаху, без плісняви
Кремовий
ні
ні

0,02
0,5
0,1
0,2
10,0
50,0
0,005
1,0
0,1
0,5

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Біологічні показники

Ф 02
Редакція 2
Стор.51

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
БГКП (коліформи), в 1,0г
Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
МАФАМ, КУО/г, не більше

30
10
Не дозволяється
Не дозволяється
1,0*106

Плісневі гриби, КУО/г, не більше

1,0*104

Фізичні характеристики

Сторонні включення

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Паперові мішки з поліетиленовою вклаткою, транспортування
автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Не допускаються

Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Часник сушений гранульований

Нормативний документ

Висновок державної свнітарно-епідеміологічної експертизи

Склад інгредієнтів

часник

Походження компоненту

Китай

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Подрібнений часник

характеристики

Смак, запах

Властивий часнику, без
постороннього присмаку та
запаху, без плісняви
Кремовий, світло-жовтий

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні

Присутні як інгредієнт : так/ні

ні

Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні

ні

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Біологічні показнику

Ф 02
Редакція 2
Стор.52

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
- мідь
- цинк
Мікотоксини, мг/кг не більше
ДДТ та його метаболіти
ГХЦГ гама ізомер
Бромистий метил
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Патогенні мікроорганізми в т.ч.
бактерій роду Salmonela в 25 г
МАФАМ, КУО/г, не більше

0,02
0,5
0,03
0,2
5,0
10,0
0,1
0,1
0,5
240
80
Не дозволяється
5,0*105

Фізичні характеристики

Сторонні включення

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Паперові мішки з поліетиленовою вклаткою, транспортування
автотранспортом
Термін придатності - 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, захищеих від прямих сонячних
променів, не заражених шкідниками хлібних запасів приміщеннях,
при температурі не вище 20 0С, відносній вологості повітря не більше
75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Не допускаються

Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Ядро соняшникового насіння

Нормативний документ

Ядро соняшникового насіння. Технічні умови. ДСТУ 4843:2007

Склад інгредієнтів

Ядро соняшникового насіння

Походження компоненту

Україна

Метод виробництва

Вирощування, промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

характеристики

Смак
Колір
Запах

Суміш цілих і битих ядер
соняшникового насіння.
Без стороннього присмаку та
ознак прогірклості.
Білий з сіруватим відтінком.
Притаманній ядру
соняшникового насіння, без
стороннього запаху.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Біологічні характеристики БГКП (коліформи), в 0,01 г

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
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Плісняві гриби,КОУ в 1г, не
більше
патогенні мікроорганізми, зокрема
бактерії роду Salmonella, в 25 г
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
Мікотоксини , мг/кг, не більше:
-Афлотоксин В1
Вміст залишків пестицидів, мг/кг,
не більше ніж:
- гексахлорциклогексан
- ДДТ і його метаболіти
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

Не дозволено
1,0*10³
Не дозволено
ні
ні

0,05
1,0
0,1
0,3
0,005

0,5
0,15
70
10
Не допускаються

Мішки паперові з поліетиленовою вкладкою або мішки
поліпропіленові з поліетиленовою вкладкою, транспортування
автотранспортом згідно правил перевезення вантажів
В складських приміщеннях за температурою повітря не вище 25 ° С
і відносній вологості повітря не більше ніж 80% .Терміни зберігання
1 рік від дати виготовлення.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Суха суміш для приготування заварного крему
холодним способом

Нормативний документ

ТУ у 15.8-33933338-003:2009 Суха суміш для приготування

Склад інгредієнтів

Пудра цукрова, крохмаль модифікований картопляний Е 1414, суха
молочна сироватка, молочний білок рафінований рослиний жир,
крохмаль кукурудзяний модифікований, стабілізатори:пірофосфат
тетранатрію Е 450іїі, трифосфат нартрію Е 45Іі, фосфат нартрію Е
339іі, сульфат кальцію Е 516, агент проти комкування:діоксид
кремнію Е551, загущувач: альгінат натрію Е401, ароматизатори
(ідентичні натуральним): ванілін, вершковий, барвник: бета-каротин
Е160а.

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»
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Походження компоненту

Україна ТОВ «Пуратос Україна»

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд

Однорідний порошок

характеристики

Смак, запах

Властивий, без постороннього
присмаку та запаху
Кремовий

Колір
Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Хімічні характеристики

Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
- ртуті
- свинцю
- кадмію
- миш’яку
вміст радіонуклідів:
137
CS, Бк/кг, не більше
90
Sr, Бк/кг, не більше
Сторонні включення

ні

0,03
1,0
0,2
0,2
150
50
Не допускаються

Пакети з металізованого поліпропілену масою 0,5 кг в картонних
ящиках, транспортування автотранспортом
Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення. Зберігати в
добре вентильованих, чистих, сухих, не заражених шкідниками
хлібних запасів приміщеннях, при температурі не вище 25 0С,
відносній вологості повітря не більше 75 %.
Візуальний огляд на наявність сторонніх домішок
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, що
відображає показники якості. Для перевірки якості інженер-технолог
1 категорії проводить вхідний контроль.
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками, бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Пакети поліетиленові

Нормативний документ
Склад інгредієнтів

ТУ У 25.2-28983109-001-2004.
Пакети поліетиленові.
поліетилен

Походження компоненту

Україна, ТОВ «Аллан-Пак»

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд, колір, розмір

характеристики

так

плівка повинна не мати
запресованих складок, розривів,
отворів, механічних
пошкоджень;

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Біологічні характеристики БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г
Плісняві гриби,КОУ /г
Хімічні характеристики
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
Формальдегід, інтенсивність
запаху, не більше , бали
Формальдегіду – 0,1;
Етилацетату – 0,1;
Спирту ізопропилового – 0,1;
Спирту метилового – 0,2;
Спирту бутилового – 0,5;
Спирту ізобутилового - 0,5
Цинку, міді – 1,0;
Свинцю -0,03;
Кадмію – 0,001

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання
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Не допускаються
1*102
Не допускаються

1,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
1,0
0,03
0,001

Присутні як інгредієнт : так/ні

Ні

Присутній як результат
перехресного забруднення: так/ні
Цілісність

ні

Цілі не пошкодженні без
сторонніх включень
У пакетах з поліетилену, постачання - автотранспортом
Зберігати при температурі від 5 ºС до 25 ºС та відносній вологості
повітря до 80 %. Тримати подалі від відкритого вогню. Термін
зберігання 6 місяців
Звільняють від упаковки та передають на виробництво
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, Для
перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль зовнішнього вигляду;
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками пакети бракуються та підлягають поверненню
постачальнику.

Найменування

Плівки полімерні з флексографським друком
та пакети з них

Нормативний документ

ТУ У 25.2-25181787-004-2004

Склад інгредієнтів

полімери

Походження компоненту

Україна,

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні
характеристики
Біологічні
характеристики

Зовнішній вигляд, колір, розмір
БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г
Плісняві гриби,КОУ /г

Відповідає
зразку(рулони)
Не допускаються
1*102
Не допускаються

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Хімічні характеристики

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Показники безпеки:
Рівні міграції хімічних речовин у рідке
модельне середовище в мг/л), не більше:
Формальдегіду
Етилацетату
Ацетон
Бензин
Гексан
Гептан
Спирту метилового
Спирту бутилового
Спирту ізобутилового
Пропіловий
Ізопропіловий
Цинку
Свинцю
Миш’як
Одориметричні показники, не більше, бал

Ф 02
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0,1
0,1
0,1
0,14
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
1,0
0,03
0,
00,5
1

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Присутні як інгредієнт : так/ні

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Бабіни обгорнуті поліетиленом, автотранспортом

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Звільняють від упаковки у розтарювальному відділені та передають
на виробництво
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, Для
перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль зовнішнього вигляду;
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками тара бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Вироби плівкові погонажні, форматні та
пакувальні

Нормативний документ

ТУ У 25.2-32762512-001-2011

Склад інгредієнтів

полімери

Походження компоненту

Україна, ТОВ „Хаск-Флекс”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Цілісність

ні
ні
Цілі не пошкодженні
без сторонніх
включень

Гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.
Зберігати при температурі не більше – 20°С

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Органолептичні

Зовнішній вигляд, колір, розмір

характеристики

Біологічні характеристики БГКП (коліформи), в 1,0г
МАФАнМ, КОУ/г
Плісняві гриби,КОУ /г
Показники безпеки:
Хімічні характеристики
Рівні міграції хімічних речовин
у рідке модельне середовище в
мг/л), не більше:
Формальдегіду
Етилацетату
Ацетон
Бензин
Гексан
Гептан
Спирту метилового
Спирту бутилового
Спирту ізобутилового
Пропіловий
Ізопропіловий
Цинку
Свинцю
Миш’як
Одориметричні показники, не
більше, бал
Алергени та їх похідні,
Присутні як інгредієнт : так/ні
що обов’язково повинні
бути зазначені на
Присутній як результат
маркуванні
перехресного забруднення: так/ні
Цілісність
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
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Складки, отвори, рвані краї,
посторонні включення, тріщини,
бульбашки повітря відсутні.
Малюнок чіткий, добре
виражений.
Не допускаються
1*102
Не допускаються

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
1,0
0,03
0,
00,5
1
ні
ні

Цілі не пошкодженні без
сторонніх включень
Картонні коробки обгорнуті поліетиленом, автотранспортом
Гарантійний термін зберігання 9 місяців з дати виготовлення.
Зберігати при температурі не не нижче + 10 0 С і не більше – 25°С з
відносною вологістю повітря від 50 – 80 %.
Звільняють від упаковки у розтарювальному відділені та передають
на виробництво
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, Для
перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль зовнішнього вигляду;
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками тара бракується та підлягає поверненню постачальнику.

Найменування

Одношарова, зварювальна біаксільноорієнтована поліпропіленова плівка

Нормативний документ

Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Склад інгредієнтів

полімери

Походження компоненту

Україна, ПП „Гловіс Флекс”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні
характеристики
Хімічні характеристики

Зовнішній вигляд, колір, розмір

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики
Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності

Показники безпеки:
Рівні міграції хімічних речовин у рідке
модельне середовище в мг/л), не більше:
Формальдегіду
Етилацетату
Ацетон
Бензин
Гексан
Гептан
Спирту метилового
Спирту бутилового
Спирту ізобутилового
Пропіловий
Ізопропіловий
Цинку
Свинцю
Миш’як
Одориметричні показники, не більше, бал
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Цілісність
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Відповідає зразку

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
1,0
0,03
0,
00,5
1
ні
ні

Цілі не
пошкодженні без
сторонніх включень
Картонні коробки обгорнуті поліетиленом, автотранспортом
Гарантійний термін зберігання 9 місяців з дати виготовлення.
Зберігати при температурі не не нижче + 10 0 С і не більше – 25°С з
відносною вологістю повітря від 50 – 80 %.

Підготовка до
використання
Критерії приймання

Звільняють від упаковки у розтарювальному відділені та
передають на виробництво
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку,
Для перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить
вхідний контроль зовнішнього вигляду;
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома
показниками тара бракується та підлягає поверненню
постачальнику.

Найменування

Папір обгортковий марки Е

Нормативний документ

ГОСТ 8273-75

ТДВ
«Запорізький
хлібозавод №5»

Склад інгредієнтів

папір

Походження компоненту

Україна, ТОВ „Караван”

Метод виробництва

Промислове виробництво

Органолептичні

Зовнішній вигляд, колір, розмір
Формат, мм
Маса 1 м2, г
БГКП (коліформи), в 1,0г МАФАнМ, КОУ/г
Плісняві гриби,КОУ /г

характеристики
Біологічні
характеристики
Хімічні характеристики

Алергени та їх похідні,
що обов’язково повинні
бути зазначені на
маркуванні
Фізичні характеристики

Показники безпеки:
Рівні міграції хімічних речовин у рідке
модельне середовище в мг/л), не більше:
Формальдегіду
Етилацетату
Ацетон
Бензин
Гексан
Гептан
Спирту метилового
Спирту бутилового
Спирту ізобутилового
Пропіловий
Ізопропіловий
Цинку
Свинцю
Кадмій
Цинк
Хром
Присутні як інгредієнт : так/ні
Присутній як результат перехресного
забруднення: так/ні
Цілісність
Вологість, % не більше

Метод пакування та
доставки
Умови зберігання та
строк придатності
Підготовка до
використання
Критерії приймання

Ф 02
Редакція 2
Стор.59

Опис сировини та матеріалів, що контактують з продуктом

Відповідає зразку
850
60, 80 /+4, -5/
Не допускаються
1*102
Не допускаються

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
1,0
0,03
0,001
1,0
0,1
ні
ні
Цілі не
пошкодженні без
сторонніх включень
10

Руйнівне зусилля, в середньому в 2-х напрямках,
2200
м, не менше
Картонні коробки обгорнуті поліетиленом, автотранспортом
Згідно СП 1042-73
Звільняють від упаковки у розтарювальному відділені та передають
на виробництво
Приймають партіями. Кожна партія, яка поступає на підприємство
повинна бути супроводжена посвідченням про якість та безпеку, Для
перевірки якості інженер-технолог 1 категорії проводить вхідний
контроль зовнішнього вигляду;
В разі невідповідності вимогам за одним або декількома показниками
тара бракується та підлягає поверненню постачальнику.

