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SPÅRBARHET
Fallstudie av spårbarhetsåtgärder för obehandlade
mjölkprodukter i det lilla hantverksmejeriet
”UNDER THE BALKAN”, Bulgarien
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SPÅRBARHET-BESKRIVNING AV GÅRDEN
Kort presentation av gården och gårdsmejeriet
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Familjeföretag med 70 bufflar av en sällsynt ras "Bulgarisk Mourra"
250 får från den sällsynta lokala rasen "Karakachan"
100 getter - lokal ras och 15 mjölkkor
Djurhållningen sker i ett mycket extensivt jordbrukssystem, fåren betar
på naturliga betesmarker i nationalparken Central Balkan upp till 2000 m.
höjd över havet
Gårdsförädling av mjölk startade i mars 2015
Gårdsmejeriet processar mjölken från gården, överskottet av mjölk
säljs till ett industriellt mejeri
Produktionen omfattar 2 färska produkter (Yoghurt och Kefir) och 2
mognade ostar (Sirene och Kachkaval) från 4 olika typer av mjölk
3 huvudsakliga försäljningskanaler: försäljning direkt från mejeriet,
bondens marknad (varje onsdag i Sofia) och liten butik i staden Plovdiv
Ibland levererar de till andra affärer och restauranger i Sofia

SPÅRBARHET- DEFINITIONER
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Förordning (EG) 178/2002 - Artikel 18: "Förmåga att spåra och följa ett livsmedel,
foder, livsmedelsproducerande djur eller ämne som avses eller förväntas bli införlivat
i en mat eller ett foder genom alla produktionsstadier, bearbetning och distribution; "
EXTERN SPÅRBARHETÄR OBLIGATORISK!
Tillverkaren måste när som helst kunna
identifiera och spåra:
Ett steg tillbaka: Ursprunget för alla
ingredienser som används vid
bearbetningen: mjölk, koaguleringsmedel,
mjölkkulturer, salt etc.
Ett steg framåt: Mottagaren av produkter
som säljs (utom när de säljs till
slutkonsumenten). "Produkter" omfattar
ingredienser som är avsedda för vidare
bearbetning av livsmedel för konsumtion som vassle och annat av produkter som
kan användas som foder.

INTERN SPÅRBARHET ÄR FRIVILLIG
Den interna spårbarheten mellan råvaror
och ingredienser som används och ostar
eller mejeriprodukter som produceras är
frivillig:
Det är upp till producenten (FBO) att
registrera det som används under
produktionsprocessen(till exempel
kvantiteter av ingredienser, satsnummer
av ingredienser som används etc.)
Intern spårbarhet kan bidra till att
begränsa omfattningen av ett uttag eller
återkallande i händelse av att förorening
identifieras i en viss sats av en ingrediens

EXTERN SPÅRBARHET
Batchdefinition av färska produkter
Identifiering av batchen av yoghurt och Kefir inkluderar:
dag; månad; år - (utgångsdatum). Exempel: L: 25-04-2018
Batchnummer trycks på locket på varje yoghurtburk och på
etiketten på varje flaska Kefir
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EXTERN SPÅRBARHET
Register över obehandlad mjölk
Ett register över mjölkleverans från gården hålls i
mejeriet. Informationen inkluderar: leveransdatum, typ av
mjölk (buffel, get, får, ko), kvantitet (liter).
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EXTERN SPÅRBARHET
Kulturer och förpackningsmaterial – information
Ett register över alla tillsatser och material syrningskulturer, koagulanter, salt, förpackningsmaterial,
etiketter hålls i mejeriet tillsammans med en kopia av
faktura och intyg.
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EXTERN SPÅRBARHET
Syrningskulturer och förpackningsmaterial- förvaring
Syrningskulturer förvaras i kylrum (4-8oC)
Förpackningsmaterial och etiketter förvaras i ett förråd
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INTERN SPÅRBAHET
Intern spårbarhet - produktionsregister
Produktionen av yoghurt och kefir dokumenteras. Information i
registret: datum; obehandlad mjölk-kvantitet liter; tidpunkt för
pastörisering; tid & temp. för pastörisering, kvantitet slutprodukt
(antal förpackningar); batchnummer; förpackning som används:
typ, nummer, satsnummer
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EXTERN SPÅRBARHET
Leverans - Dokumentation

Varje leverans från mejeriet åtföljs av en försäkran om
överensstämmelse (DOC). Obligatorisk information (skrivet i
Bulgariens förord ning N: 26/2010): Namn och adress på
producenten, namn och adress till mottagaren. datum; typ av
produkt; kvantitet; batchnummer; utgångsdatum
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EXTERN SPÅRBARHET
Leverans - Dokumentation

Producenterna är skyldiga att få en försäkran om överensstämmelse
DOC, för alla produkter som de tar med till bondens marknad.
Officiellt krav i bulgariska förordningen N: 26/2010: Namn och adress
på producenten, namn och adress på bondens marknad. datum; typ av
produkt; kvantitet; batchnummer; utgångsdatum
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