isffi

ET

jest w sposob uniemo2liwiaj 4cy zanieczyszczenie migsa poprzez
Z"Xtua
"iproiektowany
umo2liwienie stalego postepu prac lub zapewnienie oddzielenia od siebie ro2nych partii
1

towaru.
|85312OO4, zal.

Ill,

sekcja V, rozdz. I, ust.

1

migsa opakowanego i niepakowanego,
@echowyi;vania
chyba, 2ejest ono przechowywane w roZnym czasie lub w taki sposob, 2e opakowania
oraz spos6b przechowl,wania nie stanowilv 2r6dla zaniecr/szczenia mi9sa.

2.

1185312OO4,

zal. tll, sekcja V, rozdz. I, ust 2

@mi9samie1onegozwyposa2eniemumo21iwiaj4cymspelnienie
3.

wymagai higienicznych opisanych w czqSci III'

@53/2OO1, zal. IIl, sekcja V, rozdz. I, ust. 3

4.

urzqdzenia do mycia rak dla pracownikow maj4cych stycznosc z niepakowanym mlesem,
wyposa2one w kurki zaprojektowane w spos6b uniemo2liwiajacy rozprzestfzenianie sie
zanieczyszczen (obslugiwane bez uZycia dloni)
(853/2004, zal. III, sekcja V, rozdz. l, ust.

4)

@9dzi,zdoplywemgor4cejwodyotemp.nieri2szejni2
5.

82'C, lub alternatywny system o rownowa2nym skutku'

(S53/2004, zal.

Spelnia wl,rnagania

sekcja V, rozdz. I,

ust

5l

ffiffi

dolycz4ce Swie2ego migsa.

1

35312OO4, zal.

2.

lil,

III, sekcja V, rozdz. II, ust. 1, lit. a

pochodzi z migSni szkieletowych, wl4czaj4c przylegaj4ce tkanki tluszczowe.
(853/2004, zal. Ill, sekcja V, rozdz' II, ust' 1' lit' b

Nie pochodzi:

- ze skrawkow pochodz4cych z wykrawania migsa oraz scinkow z migs drobnych;
- z MOM;
3

- z miesa zawieraj4cego odlamki koSci lub fragmenty skory; lub
- z migsa z glowy, z wyjatkiem miqsni zwaczy, z niemiQsniowej czgsci kresy bialej, okolic
nadgarstka i stgpu, odlamk6w ko6ci i migsni przepony (o ile nie usunigto blony
surowiczei).
(853/2004, zal. 1ll, sekcja V, rozdz' II,

ust

1,

lit'

c

fl:rt.\{f

6tsx;j

ffi"'

wuu prry obr6bce miesa sa zorganizowar,e w sposob zapobiegajacy zanieczyszczettw
miese hrh ie minimalizuiacv. w tvm celu:
- temperatura miesa

nie przekracza 4"C dla drobiu oraz 7"C dla pozostalego migsa;

1

185312OO4, zat. III, sekcja V, rozdz

2.

[t

a

(853/2004, zal. tll, sekciaV, rozdz lII, ust' 1, lit b

t,rb glgbot o mro2one wykorzystale do produkcji miesa mielonego zostalo
odkostnione przed etapem zamroaenia (o ile PLW nie zezvtolll na jego odkostnienie
bezposrednio przed zmieleniem). Migso takie jest przechowywane przez czas
ograniczony.
'/85312OO4, zal. I1l, sekcjaV, rozdz lll' ust 2, lit a

I\,Ite".
3.

lll, ust l,

- miqso jest wnoszone do pomieszczen roboczych stopniowo, w miarg potrzeb'

-."2"""

p.ryp.am, gdy do produkcji migsa mielonego wykorzystuje sie mieso chlodzone'
mieso mielone ptryrz4dzane jest w terminie
"i.pr"ek "c"Eqcy^'
- 3 dni od daty uboju w przypadku migsa drobiowego;
{853/2004, zal. Ill, sekcjaV, rozdz lll, ust 2, lit b
W

4.

5.

- 6 dni od daty uboju w przypadku

lit

b

lll' ust 2' lit

b

(853/2004, zal. III, sekcja V, rozd'z'lll, ust' 2,

6.

innych zittierz1t;ltsb

15

d"i

"d

cielgciny.

d"ty

"b"j"

*

przypadku odkostnionej i pakowanej pro2niowo wolowiny i
@5312OO4,

al

lzO

I1l, sekcjaV, rozdz

:

7.
8.

Migso mielone niemiocztie po jego przygotowaniu jest:
- umieszczale w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych;
(85312004' zal. II1, sekcja V, rozdz lll,

ust 2, lit

- schladzane do temperatury wewnetrznej rie wyLszej niL 2'C; btb
(353/2004' zal.

II1, sekcja V,

tozdz

lll' ust

2,

lit

c (i)

9.

- zarnraiale do temperatury wewnetrznej nie wy2szej niZ -18"C'
@5312OO4, zal. lll, sekcjaV, rozdz IlI, ust 2, lit'

10.

podcras przechowlnuania i transportu miesa mielonego spelniane sa wymaganla
dotyczqce temperatury wskazane w pkt. 8 i 9 powy2e.1'
(853/2004, zal. l1l, sekcjaV, rozdz.lll,vst

11

c

c (ii))

2

Migso mielone po rozmroierriu nie jest ponownie zamra2anre'
@53/2OO4, zal. III, sekcja V, rozdz'

lll, ust.

5l

u

Spelnia wymagania dotycz4ce 6wie2ego migsa.
1

(85312OO4, zal. III, sekcja V, rozdz. II, ust. 2, lit. a

2.

pochodzi z migsni szkieletowych, wl4czaj4c przylegaj4ce tkanki tluszczowe.
(853/2004, zal.

lll'

sekcja V, rozdz'

ll, ust 2, lit'

b

Nie pochodzi:

- ze skrawkow pochodz4cych z wykrawania miesa oraz scinkow z migs drobnych;
- z MOM;
- z miesa zawieraj4cego odlamki koSci lub lragmenty sk6ry; lub
- z migsa z glowy, z wyj4tkiem migSni Zwaczy, z niemigsniowej czgsci kresy bialej, okolic
nadgarstka i stepu, odlamk6w kosci i migsni przepony (o ile nie usunigto blony
surowiczej).
@5312OO4, zal. III, sekcjaV, rozdz. II, ust 2, lit b

J.

w przypadku surowych uyrobow migsnych wyraZnie przeTtaczonych do spo2ycia po
uprzedniej obrobce cieplnej, do produkcji stosuje sig:

4

- zmielone lub poddane fragmentacji kawalki migsa spelniaj4ce wymogi pkt' 1-3
powy2ej, z wyj4tkiem wymogu dotyczacego skrawkow z wykrawania miqsa oraz Scinkow
z miqs drobnych;
'(853/2004, zal. lll, sekcja V, rozdz. Il, ust. 2, lit.

5.

c)

- MOM, jeLeli zaklad, przeprowadzll anillzy wskazuj4ce, 2e spelnia on kryterta
mikrobiologiczne dla migsa mielonego, zgodnie z rozp. (WE) w 207312OO5.
(853/2OO4,z'al. ilt, sekcja V, rozdz. Il, ust. 2,

lit

c

lF!t;:::,g

1

prace pfzy obrobce miesa s4 zorganizowarte w spos6b zapobiegaj4cy zanieczyszczeniu
miesa lub ie minimalizuiacv, w tvm celu:
- temperatura migsa nie przekracza 4"C dla drobiu oraz 3"C dla podrobow i 7'C dla
pozostalego migsa;
1853/2OO4, zal.

2.

Ill, sekcjaV, rozdz.lll, ust. 1' lit.

a)

- migso jest wnoszone do pomieszczefr roboczych stopniowo, w miarq potrzeb.
$5312OO4, zal. IIl, sekcjaV, rozdz.lll, ust. 1,lit. b)

Migso mro2one lub glgboko mro2one wykorzystane do produkcji surowych wyrob6w
migsnych zostalo odokostnione przed etapcm zamrozenia (o ile PLW r,ie zezttvolll na jego
J.

odkostnienie bezposrednio przed zmieleniem). Migso takie jest przechowywane pfzez
czas ograniczony.

lit

a

lit'

c

(853/2004, zal. Ill, sekcja V, rozd,z lil, ust. 2, lit' c

{i))

(853/2004, zai. Ill, sekcjaV, rozdz.Iil, ust.2,

4.

5

6.

7.

Surowe wvrobv miesne niezitfioczr.ie po ich przygotowanlu sa:
- umieszczane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych;
(853/2004, zal lll,
- schladzane do temperatury wewngtrznej nie wy2szej nD

-

sekcja V, rozdz. Lll, ust. 2,

4'C; lub

zamra2ane do temperatury wewnetrznej nie wy2szej ni2 -18'C.
(853/2004, zal. lll, sekcja V, rozdz. lll, ust. 2, lit. c

lll, tsl.

2

sekcja V, rozdz. III, ust.

5

(853 1 2OO4, 41. UI, sekcja V, tozdz.

8.

(ii)

Podczas przechowywania i transportu surowych wyrobow migsnych spelniane s4
wFnagania dotycz4ce temperatury wskazane w pkt. 5 i 6 powy2ej.

Surowe wyroby migsne po tozmroieniu nie s4 ponownie zarnta:zane.
@53/2OO4,

2zO

al. Ill,

Spelnia wymagania dotyczace Swie2ego migsa'
1

lit

(853/2004, zal. lll, sekcja V, rozdz. Il, ust. 3,

a

Nie wykorzystuje siq:

- lap, skory s4ri i glowy - w przypadku drobiu;
koSci
- koSci glowy, konczyn poni2ej stawu nadgarstkowego i skokowego, ogonow'
koSci
ramiennych'
koSci
strzalkowych,
koSci
piszczelowych,
udowych, koSci
promieniowych i koSci lokciowych - w przypadku innych mtretzat'
853/'2OO4, al lll, sekcja V, rozdz ll' ust 3' lit

2.

b)

ITIII

P.a* p*y

ro.8".rizowane w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu

"rie"u "a
miesa lub ie"bt6b"a
minimalizuiacv, w tl'rn celu:
temperatura migsa nie przekracza

-

4'c

dla drobiu oraz 7"c dla pozostalego migsa;

1

(853/2004, zal. lll, sekcja V, tozdz lll'
2.
.:"'til

ust l' lit'

a

- miqso jest wnoszone do pomieszczen roboczych stopniowo, w miarq potrzeb'

lll, sekcjaV, rozdz lll, ust

lit'

b

Surowiec do odkostnienia:
- Je"t naJ*yrej sredmiodniowy, jeSli pochodzi z rueani znajdujacej siQ na miejscu (z
wyj4tkiem surowca pochodz4cego z tusz drobiowych).
(853/2OO4, zal. III, sekcja V, rozdz lil, ust 3, lit

a

- iest nalwy2ej pigciodniowy, jeSli pocho&i z rze2ri innej ni2 wskazana w pkt 1 (z
wyj4tkiem surowca pochodzqcego z tusz drobiowych).
(853/2OO4, zal. III, sekcjaV, rozdz.lll, ust 3, lit'

al

1853l2o}4,za1.

1,

tti

i#n

1

o

a

-

jest najwyZej trzydniowy, jeSli pochodzi z tusz drobiowych.
(853/2OO4, zal.

4

lll, sekcjaV, rozclz.lll' ust 3, lit

a)

Odkostnienie mechaniczne jest wykonywane niezwlocznie po oddzieleniu kosci od tuszy
(853/2004, zal. IIl, sekcja V, rozdz. lll, ust. 3, lit. b

5.

6.

7.

8.

MOM, w przypadku, gdv nie-iest niezvtlocznie wykorzystywany po otrzymariu:
- umieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych;
(853/2004, zal. IIl, sekcja V, tozdz. lll' ust. 3, Iit' c

- schladzany jest do temperatury wewnetrznej nie wyLszej ni| 2"C; lub
{853i

2OO'1,

- zamraiany jest do temperatury wewnqtrznej nie wy2szej niL -18'C.
(853i 2004, zal. III, sekcja V, rozdz. lll, ust. 3,

lit

c

podczas skladowania i transportu spelniane sq wymagania dotyczqce temperatury
wskazane w pkt. 6 i7 powyiej.
B53l2OO4,

9.

zal. Ill, sekcjaV, rozdz.lll, ust.3, lit. c

at.

III, sekcjaV, rozdz.lll, ust.3, lit.

c)

Jezeli MOM spelnia kryteria mikrobiologiczne dla miesa mielonego, zgodnie z tozp. ptIE)
nr 2073 I 2OO5, jest on wykorzysty'wany do produkcjr:
- surowych wrobow migsnych, ktore wyraznie nie sa przezlaczote do spo2ycia bez ich
uprzedniej obrobki cieplnej oraz

- produktow migsnych.
(853/2OO4, zal. III, sekcja V, rozdz.

!ll, ust.

3,

lit

dl

Je/eli MOM nie spelnia kryteriow mikrobiologicznych dla miesa mielonego, zgodnie z
rozp. (wE) nr 207312OO5, jest on wykorzystywany jedynie do produkcji produktow
10. migsnych poddawanych obrobce cieplnej, w zakladach zatwietdzonych zgodnie z rozp.
(wE) 8s3/2004.
{853/2OO4, zal. III, sekcja V, rozdz. lII, ust. 3, lit. e

ll

MOM po rozrrrro2erl:iu nie jest ponownie zamra2any.
,853

/2OO4, zal- III, sekcja V, rozdz. [l[, ust. 5

3zG

iec do odkostnienla:
hodzi z tzeAni znajdwj4cej sig na miejscu (z
wyjatkiem surowca pochodzacego z tusz drobiowych)'
(853/2004, zal lll, sekcja V, rozdz'lll' ust 4' lit'
chodzi z

@

rzezti

i..,.,ei ni2 wskazanaw

pkt

1 (z

iem surowca pochodz4cego z tusz drobiowych)'
(853/'2004, zal. II1, sekcja V, rozdz. lll, ust. 4, Iit'

-jest najwy2ej trzydniowy,jeSli pochodzi z tusz drobiowych'
lS53/2OO4,

l,
-

roi.r.r"
"dk""t"i""i. -..t

.ri"

i."t

zal lll, sekcja V, tozd'z lll' ust' 4' lit'

wykony'wane niezwlocznie po oddzieleniu kosci

przechow]'wane i transportowane w temp' nie wyLszel
k.S"t p"t .yt" -iQ"ett
"q

'C;lub

nrZ

(853/2004, zal. III, sekcjaV, rozdz lll, ust 4' lit'

- ,u^rolon koSci pokryte miQsem sa przechowyv/ane i transportowane w temp' nle
wyiszej niz -18'C.
(853/2004, zal lll, sekcja V, tozd'z IlI' ust' 4'

lit

b)

pokryte migsem, uzyskane z r,rrroitorrycin tusz, nie sa ponownie zamraiane'
(853/2004, za|. Ill, sekcjaV, rozdz.lll, ust.4, lit

MOM, *

p.ryp"dk", gdy

nie

jest wykorzystany w ci4gu th

od jego otrzymania,

jest

niezwlocznie schladzany do temp. nieprzekr aczajqcej 2'C.
(853/2004, zal. Ill, sekcja V, rozdz lll' ust 4, lit'

jest
MOM, * prryp"dku, gdy nie jest poddany prztworzeniu w ci4gu 24rl po schlodzeniu,
wewn9trzna
temp'
przy
osi4ga
czym
wytworzenra,
momentu
zatnrdZalry w ciAgu 12h od
nie wy2szq niZ -18'C w ci4gu 6h.
@53/2OO4, za| 1ll, sekcja V, rozdz lll, ust 4, lit'
Mro2ony MOM:
- p-.d p.^"h"*Waniem lub transportem umieszczany jest w opakowaniach
kowych lub zbiorczych;
(853/2OO4, zai. IIl, sekcja V, rozdz.

Ill, ust. 4, lit'

- nie jest przechow1rwany ptzez okres dlu2szy niZ 3 miesi4ce;
(853/2004,

- podczas przechowywania

al.

III, sekcja V, tozdz.IlI, ust' 4,

lit

f)

i transportu utrzymywana jest temp. nie wy^sza ni2 -18"C'
€'53/2OO4, zal. IIl, sekcja V, rozd,z.lil, ust. 4, lit.

@4czniedoprodukcjiproduktowmi9snychpoddawanych

termicznej, w zakladach zatwietdzonvch zgodnie zrozp. (WEl 853/2OO4'
(85312OO4, zal. IIl, sekcja V, rozd.z. lll' ust. 4, lit'

MOM po rozmroZerrilu nie jest ponownie zafiraizaf,ry.

Opakowania zawieraj4ce migso mielone wytworzone z migsa drobiowego lub z miesa
nxierzilt nieparzystokopytnych albo opakowania zawierajace surowe wyroby miEsne
'ajace MOM, przeznaczone dla konsumenta koncowego, opatrzone s4 informacj4 o
konieczno6ci ugotowania produktu przed jego spo2yciem.
,85312OO4,

4zG

zal.

lll,

sekcja V, rozdz. IV, ust

HH:

rd."tyftL""yJ ny jest nanos zony pr zed opu szczeniem zakladu produkcyjnego pr zez
produkt.

z".k

@53/2OO4, zal.

11,

sekcja l, czeS6 A, ust.

1

W prryp"akr, gdy opakowanie produktu zostaje usunigte lubjest ono dalej
przetwarzane w innym zaklad,zie, produkt jest zaopatrywany w nowy znak
2.

identyfikacykny, zawieraj4cy numer zatwierdzenia zakladu, w ktorym te czynnoSci s4
przeprowadzane.
{85312OO4, zal. Il, sekcja I, czesi A' ust 2

3.

4.

5

Znak jest czytelny i trwaly, wyra2nie widoczny, czcionki latwe do tozszSrfrowania.
(853/2OO4, zal. II, sekcja I, cz96a B, ust. 5l

Znak identyfikacyjny ma prawidlowy ksztalt r zawiera wymagane informacje.
(853/2004, zal. Il, sekcja l, czqsi B, ust. 6,7,

Sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnego

jest

8)

zgodny z wymaganiami'
@5312OO4, zal. II, sekcja I, czesi C, ust'

9'

1

l,

13

W:',.*.,.

Data produkcj i oraz data zamro2enia (ie2eli jest roirna od daty produkcji) udostgpniana
iest dla przedsigbiorstw sektora spoirywczego, ktorym dostarczanajest 2ywnosc, w
sposob gwarantuj4cy ich jasnoSc i jednoznacznoSc (do momentu etykietowania zywnoSci
zgodnego z rozporzadzeniem 1 169 I 20 1 1 lub wykorzystywania jej do dalszego

przetwarzanial.
(a5312OO4,

2.

al. II, sekcja IV, ust.

2 i 3)

w przypadku 2ywnosci w5rtworzonej z partii surowcow o ro2nych datach produkcji i
zamroLenia udostgpniana jest informacja o najwcze6niejszej dacie odpowiednio produkcji
lub zamroienia.
(85312OO4, zal. II, sekcja IV, ust. 2l

1

Etykieta zawiera nastgpuj4ce informacje:
- numer lub kod identyfikacyjny, ktory zapewnia powi4zanie migclzy migsem, a
zwierzqciem lub zwierzetami;
(1760/2oOO, art. 13 ust. 2 lit. a'

2.

-

fla

ua

kraju, w ktorym wyprodukowano migso mielone;
(1760/2000, art.

14)

(1760/2OOO, art. 13 ust. 5 lit. a (iii)

4.

- naz\ryakraju pochodzenia miesa, w przypadku gdy kraj pochodzenia jest inny nr2Waj
w ktorym wytworzono produkt.
11760/2ooo,

5.

Migso w jednej

^ft.

14

partii pochodzi od mtierzqt poddanych ubojowi w tym samym kraju.
(1825/2000, art. 4 ust. 2 lit.

526

c

i,rS.ilL,I{-H .

Zrkl"d p*'t"da harmonogran pobierania pr6bek i wykony'wania badan
w zakresie krvteriow bezoieczenstwa ZyumoSci uwzglgdniaj4cy:

ma
- wszystkie grupy wyrobow wytwarzanych przez zaklad, do ktorych dane kr5zterium
monocytogenesl;
Listeia
kierunku
w
badania
od
wyjatk6w
zastosowanie (z zastrzeieniem

1

,.2073/2OO5,

art.4 ust.

1

ku jeSli zostaly dla nich okreSlone kryteria
sa-lmonella Enteritidis)
(Salmonella',Ilphimurium,
Zywnosci
bezpieczenstwa
2.
\2O73l2OO5,zal.l,rozdz.1, punkt

1.28orual.l,todz

3, sekcja 3

2

czesd 'Zasadypobieraniaprobekztusz

drobiowych i Swieirego migsa drobiowego")

wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreslono kryteria bezpieczeristwa 2ywnoSci;

J.

(207312OO5,

4.

art.4 ust. I

badafr zapewniaj4c4 wlasciwa ocene wyrobow na koniec procesu
"re"toul*ose
produkcji
oraz w okresie przydatnoSci do spo2ycia;
l2O73l2oO5, art. 4 ust. 2

5.

@todywykonywaniabadanokreS1onewza)qczniktll,rozdz.
I rozporzadzenia;
l2O73l2OO5, art. 5 ust.

6.

- metody analityczne referencfne lub alternatywne zwalidowane w odniesieniu do metod
referencyinych i certyfikowanych przez stronq trzeci4 lub zatwierdzone'
12073/2OO5,

7

art.5 ust.

1 i 5)

w p-rr"at zr*"osci gotowej do spo2ycia (RTE), w kt6rej mo2liwy jest wzrost Listeia
"
monocgtogenes, zastosowarie kryterium 100 jtk/g zostalo wlasciwie udokumentowane
przez zaklad.
l2O7 3 I 2OO5,

B.

1

zal. l, rozdz. 1, Pkt. 1.2

Pobieranie pr6bek i wykonpvanie badan w zakresie kryteriow bezpieczenstwa Zywnoscl
jest realizowane zgodnie z harmonogramem.czQstotliwosc pobierania probek jest
dostosowana do rodzaju i wielkoSci produkcji zakladu.
(207312OO5,

i

2'

art.7 ust

l

art.4 ust.

1

w p.ryp"dt u uzyskania niezadowalaj4cych wynik6w badari zaklad podj{ dzialania
9.

10.

maiace na celu:
- wykrycie przyczyrty niezgodnoSci i wdroZenie Srodkow naprawczych;
l2O73l2OO5,

- wycofanie

wyrobu lub partii wyrobow z obrotu lub od konsumentow.
(207312OO5, art. 7 ust. 2

w przypadku przetworzenia lub innego wykorzystania wycofanych produktow zaklad
11

uzyskal zgodg PLW.
(2O73 l2OO5, art. 7 ust. 2

ffi#
z^nua posiada harmonogram pobierania probek srodowiskowych (obszary produkcyjne,
1

sprzet).
(2O73/2OO5, art. 5 ust.2)

2.

W przypadku produkcji RTE, w ktorych mo2liwy jest wzrost Listeia monocatogenes,
probki Srodowiskowe badane sa w kierunku obecnoSci Listeia monocAtogenes.
12073/2OO5, art. 5 ust. 2

Zaklad prowadzi analize tendencji.
12073 /2OO5,

art.9

Okres przydatnoSci do spo/ycia okre(lonyjest na podstawie badan przechowalniczych
1

lub innych udokumentowanych procedur.
(2073/2OO5, zal. tl

W badaniu okresu przydatnoSci do spo2ycia zostaly uwzglgdnione dajace sie racjonalnie
2

przewidziec warunki dystrybucji, przechowywania i stosowania. Decyzja dotycz4ca
temperatury lub temperatur stosowanych do ustalenia okresu przydatnoSci do spoZycia
bierze pod uwagg zachowania konsumenckie.
(207312OO5,

626

art.3 ust.

1

iit. b, ust.2, zal.

ll

