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    شركت فروشگاههای زنجیره ای اتکا 

 شناسنامه محصول

 

 

 

 
 

 

عسل  -عسل بدون موم -عسل با موم -عسلک -عسل شکوفه یا شهد( : تجاری)نام محصول 

 عسل كرم -عسل تخلیه شده -ده شدهعسل فشر -استخراج شده

 

 وزن خالص بر حسب گرم یا کیلوگرم :ن محصول اوزا
 

 کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

 مخمرهای اسموفیلیک

 کپک
  :بیولوژیکی

 مشخصات

 

pH 

 ساکارز

 رطوبت

 احیاکنندهقبل از هیدرولیز قندهای

 اسیدیته آزاد

 فعالیت دیاستازی

 نسبت فروکتوز به گلوکز

 خاکستر

 هدایت الکتریکی

 هیدروکسی متیل فورفورال

 (غیر از عسل پرس شده ) مواد جامد غیر محلول در عسل 

 (عسل پرس شده ) مواد جامد غیر محلول در عسل 

 پرولین

 

 : شیمیایی

 

     قطعات گیاهی در  -قطعات بدن حشرات -عسل صاف شده  ماده ای غیر از عسل مانند موم دروجود هرگونه  ꞉مواد خارجی   .:فیزیکی

 . . عسل باشد             

 تمام یا قسمتی از بدن حشرات و هرگونه ماده خارجی از ( گرده )  مواد خارجی مانند ذرات گیاهی ꞉عوامل ناپذیرفتنی           

 . عوامل ناپذیرفتنی هستند           

روان تا غلیظ و چسبناک و یا قسمتی تا کامال متبلور می و  از سیالֽ  عسل در شرایط محیطی متفاوت  ꞉شرایط فیزیکی عسل           

 تواند 

 . متغیر باشد           

 . کاهی تا قرمز تیره متغیر است  رنگ عسل از زرد ֽ  بر حسب نوع گیاه مورد استفاده زنبور  ꞉رنگ           

 . عطر و بوی عسل متناسب با گل و گیاهی است که زنبور از آن استفاده می کرده است ꞉عطر و بو           

 تخمیر و ترشیدگی و به طور کلی هرگونه مزه نا  -عسل باید دارای مزه شیرین مخصوص به خود و عاری از مزه  سوختگی꞉مزه            

 . مطبوع باشد          

  . در سطح عسل نباید هیچ گونه کفی موجود باشد ꞉کف           

 مطابق با تاریخ درج شده روی محصول : عمر مفید 

عسل شان یا بدون موم باید در ظروفی جمع آوری و یا بسته بندی شود که بر روی ترکیبات و یا کیفیت عسل اثر  :بسته بندی مشخصات 

ظروف  ֽ  1881چنان چه عسل در ظرف فلزی بسته بندی شود باید مشخصات این ظروف طبق استاندارد ملی ایران . سوئی بر جای نگذارد



 

 

همین طور اگر عسل در ظروف شیشه ای بسته بندی شود باید مشخصات آن . ی ویژگی ها باشدفلزی غیر قابل نفوذ برای نگه داری مواد غذای

عسل را می توان در ظروف . ویژگی های ظروف شیشه ای برای محصوالت غذایی و آشامیدنی باشد 1041طبق استاندارد ملی ایران شماره 

 . ف بسته بندی کردپالستیکی از نوع مجاز مواد غذایی و بهداشتی در اندازه های مختل

 . در جای خشک و خنک نگه داری شود :و روش انبارش نحوه و محل نگهداری

 شرینک روی هم روی پالت / کارتن  6حداکثر تا 

بر روی هر بسته باید نشانه های زیر به طور واضح و خوانا برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان  :برچسب زنی مرتبط با ایمنی غذا 

 . چاپ یا برچسب شود –انگلیسی یا به زبان کشور خریدار نوشته 

 نام و نوع محصول 

 نام و نشانی تولید کننده و عالمت تجاری آن 

 وزن خالص برحسب گرم یا کیلوگرم 

 سال -ماه-تاریخ تولید به روز 

 سال -ماه -تاریخ انقضای قابلیت مصرف به روز 

 درمان و آموزش پزشکی-شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت 

 شماره سری 

 عبارت تولید ایران 

  (دمه  –دما ) شرایط نگه داری 

  (در جای خشک و خنک نگه داری شود ) عبارت 

 

  گرفتن سفارش مشتری و جا به جایی با چرخ دستی :  و جابه جایی توزیع( روش های)روش 

  -0614 -19 :(شماره استاندارد های مرتبط با محصول)الزامات قانونی و مقررات ایمنی غذایی مربوط به محصول 

 .برای افراد زیر یک سال ممنوع می باشد :گروه های مصرف کننده

 افزودن هر نوع مواد خوراکی و افزودنی به عسل ꞉مواد افزودنی  :توضیحات

 اسید  –اسانس  –به طور مثال اضافه کردن شکر . ممنوع میباشد           

 .  خوراکی و غیره تقلب محسوب می شود           
 

 :نام و امضاء اعضاء تیم ایمنی مواد غذایی  


