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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ
ΕΙΔΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΑΤΓΑ ΚΟΣΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Υρέσκα
Ψοσκοπημένα
Α’ Ποιότητας

ΒΑΡΟ – ΣΕΜΑΦΙΟ

Περίπου 55 γρ. έως 75 γρ. έκαστο

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Εντός χάρτινων θηκών και κατόπιν σε
χαρτοκιβώτια κατάλληλα για τρόφιμα.
Καρτέλες των 30 τεμαχίων
Σα μέσα συσκευασίας σε καλή κατάσταση
ανθεκτικά σε προσκρούσεις, άνευ υγρασίας,
καθαρά και κατασκευασμένα από υλικά
ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξένες
οσμές και κινδύνους αλλοίωσης της
ποιότητας.
Σίτλος και έδρα κέντρου ωοσκοπήσεως και
συσκευασίας
Ημερομηνία παραγωγής συσκευασίας
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
Ποιοτική κατηγορία
Κατηγορία βάρους
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Απουσία ρύπων πάσης φύσεως επί της
επιφάνειας
Υυσιολογικό σχήμα
Άθικτα
Καθαρά
Απουσία γεωργικών φαρμάκων,
παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων,
υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικών,
κ.λπ.
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli Απουσία στα 1 gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ ΧΑΡΙ
ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΚΕΤΑΙΑ

Χάρι φιλέτο κατεψυγμένο (πέρκα-σέιθσολομός)
Μαλάκια κατεψυγμένα (ΟΤΠΙΕ-ΦΣΑΠΟΔΙΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
Κατηγορία Α’
Αποτελούμενο αποκλειστικά από Α’ ύλη
χωρίς την προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καμία
άλλη επεξεργασία πέραν της κατάψυξης
I.Q.F. (Individually Quick Frozen)
Μέγιστη – 15 ο C
Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα
Δεύτερη συσκευασία :
Φαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

Φώρα προέλευσης
Ημερομηνία αλιείας
Ημερομηνία κατάψυξης
Σίτλος, έδρα επιχείρησης, αριθμός άδειας
λειτουργίας
Είδος ψαριού
Ημερομηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Δηλωτική αποσύνθεση ή οποιαδήποτε
αλλοίωση
Πλήρης αποχρωματισμός της εξωτερικής
επιφάνειας και όταν η σάρκα καθίσταται
φαιά ή φαιομέλαινα και το λίπος καστανό,
λόγω οξειδώσεων των χρωστικών.
Εκτεταμένους ανώμαλους ή απαγορευμένους
χρωματισμούς
Ακρωτηριασμούς, μωλωπισμούς, κακώσεις,
τραύματα και παραμορφώσεις
Ύποπτα συμπτώματα παρασιτώσεως και
μυκητιάσεως
Δυσάρεστες οσμές
Ολική ή μερική απόψυξη
Αφυδάτωση
Εγκαύματα κατάψυξης
Διαβροχή από το ψυκτικό υγρό
Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων,
εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων,
θυρεοσταατικών ορμονών
Ολική Μεσόφιλη Φλωρίδα ‹ 106 cfu/gr
Total coliforms ‹ 102 cfu/gr

ύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

E. Coli ‹ 102 cfu/gr
St. Aureus ‹ 103 cfu/gr
Salmonella - Απουσία σε 25 gr
Listeria monocytogenes - Απουσία σε 25 gr

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Υέτα ή Λευκό τυρί ημίσκληρο
Κίτρινο τυρί χαμηλό σε λιπαρά και χαμηλής
περιεκτικότητας σε αλάτι
Κίτρινο τυρί
Συρί για τρίψιμο (τύπου Regato)πλήρες και
χαμηλό σε λιπαρά
Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία του 1
λίτρου πλήρες
Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία 1
λίτρου ημιαποβουτυρωμένο
Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία ενός
λίτρου άπαχο
Γάλα μακράς διάρκειας συμπυκνωμένο
πλήρες και άπαχο
Συράκια τρίγωνο (τύπου La Vache qui rie) με
πλήρη και χαμηλά λιπαρά
Γάλα εβαπορέ 410 gr πλήρες και χαμηλό σε
λιπαρά
Γάλα ατομικό
Ανθότυρος
Μυζήθρα
Γάλα φρέσκο πλήρες (3,5 %) σε συσκευασία
½ lt.
Γάλα φρέσκο με κακάο πλήρες σε
συσκευασία ½ lt.
Κρέμα γάλακτος
Κατηγορία Α’

ΒΑΡΟ – ΣΕΜΑΦΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΤΣ .LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΟΒΟΤΣ. LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ LONGLIFE 1 LT (ΣΕΜ)
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΕΜ) 410 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ½ ΛΣ (ΣΕΜ)
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΠΤΚΨΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕ ΚΑΙ
ΑΠΑΦΟ 1lt
ΓΑΛΑ ΑΣΟΜΙΚΟ (ΣΜΦ)
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ½ ΛΣ (ΣΕΜ)
ΓΙΑΟΤΡΣΙ 2% 200 ΓΡΜ (ΣΕΜ)
ΓΙΑΟΤΡΣΙ 2% (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ
ΓΙΑΟΤΡΣΙ ΑΠΑΦΟ 200 ΓΡΜ (ΣΕΜ)
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ (1ΛΣ)
ΣΤΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΚΙΛΟ)
ΣΤΡΙ ΥΕΣΑ (σε μεταλλικό κιτίο)
ΣΤΡΙ ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ ΠΛΗΡΕ ΚΑΙ ΦΑΜΗΛΟ Ε ΛΙΠΑΡΑ (ΚΙΛΟ)
ΣΤΡΙ ΚΙΣΡΙNΟ ΜΑΛΑΚΟ (10-30% λιπαρά)
ΣΤΡΑΚΙ ΣΡΙΓΨΝΑΚΙ (ΣΕΜ)
ΓΙΑΟΤΡΣΙ ΣΡΑΓΓΙΣΟ 10%, 200 ΓΡ
ΑΝΘΟΣΤΡΟ (ΚΙΛΟ)
ΜΤΖΗΘΡΑ (ΚΙΛΟ)
Μέγιστη 5 ο C
Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) ειδικός πλαστικός φάκελος
γ) μεταλλικά δοχεία

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΠΟΟΣΟ ΛΙΠΟΤ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Δεύτερη συσκευασία :
Φαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις
Σα μέσα συσκευασίας δεν μεταφέρουν
καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα μέταλλα,
μονομερή, κ.τλ.) και δεν δύναται ν αλλοιώνουν τους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες των τυριών
Σίτλος και έδρα επιχείρησης παραγωγής
Ονομασία πώλησης
Ημερομηνία παραγωγής
Ημερομηνία λήξης
Ποιοτική κατηγορία
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο,
να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους
Άνευ ορατού λίπους
Απουσία σε :
Ευρωτίαση
ήψη
Εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και
σχήματος
Ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο,
δύσοσμο)
Άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά
αίτια ή μικροβιακή δράση
Ακάραιων, σκουληκιών, νυμφών ή εντόμων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ

ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Salmonella spp. Απουσία σε 25 gr.
E.Coli Απουσία σε 1gr.
Ολική Αερόβια Φλωρίδα ≤ 10,000 cfu/gr
Listeria spp Απουσία σε 25 gr.
Χυχρόφιλα στελέχη B. Aureus < 10 cfu/gr
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Φ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
Taenia Solium
Trichinella spiralis
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
Toxoplasma Gondii
Απουσία αντιβιοτικών υπολειμμάτων
φυτοπροστατευτικών παραγωγικών
οργανοφωσφορικών ή ζιζανιοκτόνων
Λιπαρά : 0 gr
Πρωτεΐνη : 3,7gr
Λακτόζη : 4,8 gr
Περιέχει Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Βιταμίνες Α, Βιταμίνες
υμπλέγματος B, C, D, E, Παντοθενικό οξύ, Νιασίνη,
Υυλικό οξύ
Απουσία σε αφλατοξίνες
Υέτα : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Λευκό τυρί άλμης : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Γκούντα – Ένταμ : max. υγρασία 40%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 47%
Φρόνος ωρίμανσης ημίσκληρων τυριών
τουλάχιστον 3 μήνες, μαλακών τυριών 2 μήνες
Τπόλοιπα χημικά χαρακτηριστικά σε συμφωνία με
τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (απουσία τοξινών,
τεχνητού αρώματος, αντιβιοτικών)

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΥΡΕΚΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ / ΟΠΨΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΝΣΟΜΑΣΕ
ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ
ΚΟΤΝΟΤΠΙΔΙ
ΛΑΦΑΝΟ
ΜΑΡΟΤΛΙ (ΣΕΜΑΦΙΑ)
ΚΑΡΟΣΟ
ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΑΩΝΣΑΝΟ (Ματσάκια)
ΑΝΙΘΟ (Ματσάκια)
ΕΛΙΝΟ (Ματσάκια)
ΠΙΠΕΡΙΕ ΠΡΑΙΝΕ
ΠΑΝΣΖΑΡΙΑ
ΚΟΡΔΑ
ΡΑΔΙΚΙΑ
ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ
ΠΑΝΑΚΙ
ΠΡΑΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΑΓΓΟΤΡΙΑ
ΠΕΠΟΝΙ
ΜΗΛΑ
ΑΦΛΑΔΙΑ
ΚΑΡΠΟΤΖΙ
ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΑ
ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ
ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΑΥΤΛΙΑ
ΒΛΗΣΑ
ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΥΡΕΚΑ
ΑΝΣΙΔΙΑ
ΠΑΣΑΣΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΕ
ΠΑΣΑΣΕ ΚΑΘΑΡΙΜΕΝΕ
ΜΑΡΑΘΑ (Ματσάκια)
ΣΑΜΝΑΓΚΑΘΙ
ΞΙΝΟΜΗΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΔΤΟΜΟ (ΜΑΣΑΚΙ)
Κατηγορίας Α

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Ακέραια, νωπά, καθαρά και υγιή
Πρακτικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη
(χώματα, λάσπες, κ.λπ.)
Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και γεύση
Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική
υγρασία
Προέρχονται από φυτά τα οποία βρίσκονται στο
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης τους
Αποκλείονται προϊόντα που έχουν σαπίσει,
μαραθεί
Πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα ή φθορές
που έχουν προκληθεί από παράσιτα και έντομα
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μολυσμένο νερό για το
πότισμα τους
Πλαστικοί άκοι
Πλαστικά Κιβώτια
υσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος.
Σα υλικά στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι
καινούρια, καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί
αλλοιώσεις, εσωτερικές και εξωτερικές.
Σο περιεχόμενο κάθε κιβωτίου είναι ομοιογενές και
περιλαμβάνει προϊόντα μόνο της αυτής
προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας.
Ομοιογενές σε ότι αφορά στην ωριμότητα, το
μέγεθος και το χρωματισμό.
Σόπος προέλευσης
Είδος προϊόντος
Ποικιλία
Ποιότητα
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 / gr
Shigella Απουσία στα 25 gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΚΑΣEΧΤΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΑ/ ΥΑΟΛΑΚΙΑ ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ
ΚΑΡΟΣΑ ΚΑΣ/ΝΑ ΚΤΒΟΙ Ή ΡΟΔΕΛΕ
ΜΠΑΜΙΕ ΚΑΣ/ΝΕ
ΑΡΑΚΑ ΚΑΣ/ΝΟ
ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΑΝΑΚΙ

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Κατηγορίας Α

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Απαλλαγμένα από :
Ξένες φυτικές ή άλλες ύλες
Ελεύθερα από κάθε οσμή και γεύση
Δεν προέρχονται από αναγέννηση ή
ενυδάτωση αποξηραμένων προϊόντων
Αλλοιώσεις των οργανοληπτικών τους
χαρακτηριστικών

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μέγιστη -15 ο C

ΤΚΕΤΑΙΑ

Πλαστική σακούλα υδατοστεγής και αεροστεγής
ώστε να εμποδίζει την απώλεια υγρασίας,
αφυδάτωση

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ
ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Σίτλος και έδρα βιομηχανίας παραγωγής,
συσκευασίας
Φώρα προέλευσης
Ημερομηνία επεξεργασίας
Ημερομηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 5/ gr
Ζύμες – Μύκητες ≤ 10 3/ gr

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΡΤΖΙ – ΟΠΡΙΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελματικές συσκευασίες

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΡΕΒΙΘΙΑ
ΥΑΚΕ
ΥΑΟΛΙΑ Γ ΙΓΑΝΣΕ
ΥΑΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΣΡΙΑ
ΡΤΖΙ ΝΤΦΑΚΙ Α ΦΤΜΑ
ΡΤΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗ Α ΦΤΜΑ
ΥΑΒΑ
Κατηγορίας Α΄
Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 500
γρ. ή/ 1 κιλού ή/ 5 κιλών ή/ 20 κιλών
ε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα
άκοι καινούριοι που δεν φέρουν άλλες ενδείξεις
επιπλέον από αυτές που καθορίζονται
Απουσία κακοποίησης ή ρύπανσης
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Έτος εσοδείας
Έτος και μήνας βιομηχανικής παραγωγής
Σόπος προέλευσης
Ποιοτική κατηγορία
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Σελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο παράδοσης
τους
Δεν περιέχουν αδρανείς ύλες (γεώδεις προσμίξεις,
χαλίκια, ζιζάνια, ακάρεα, παράσιτα, ξένες φυτικές
ύλες)
Απαλλαγμένα από κόκκους αποχρωματισμένους
με στίγματα ή κόκκους φυτρωμένους
Δεν έχουν υποστεί επίδραση υδρατμών προς
απόκρυψη της παλαιότητας τους. ε αντίθετη
περίπτωση οι κόκκοι εμφανίζονται συρρικνωμένοι
Δεν παρουσιάζουν ανώμαλη οσμή (μούχλα) και
γεύση ταγκή και πικρή μετά το βράσιμο
Διάρκεια βρασμού για τα περισσότερα όσπρια 1 ½
- 2 ώρες κατά το ανώτατο όριο εκτός από το ρύζι
με διάρκεια βρασμού 25 λεπτά κατά ανώτατο όριο
Όσπρια για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερος
χρόνος θεωρούνται κατώτερης ποιότητας
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10 cfu/ gr
Μύκητες < 200 gr

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΖΤΜΑΡΙΚΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελματικές συσκευασίες

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΤΛΟΠΙΣΕ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΥΣΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΓΓΕΣΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΙΣΙΟΤ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΥΙΔΕ ΧΙΛΟ
ΠΕΝΝΕ
ΛΑΖΑΝΙΑ
Κατηγορίας Α’
Πρώτη συσκευασία :
Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 500
γρμ. ή 1 κιλού
Δεύτερη συσκευασία :
Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά καλά κλεισμένα
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Ημερομηνία παραγωγής
Ημερομηνία λήξης
υστατικά
Ονομασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Διογκώνονται τουλάχιστο στο διπλάσιο
Δεν εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν)
Δεν διασπώνται
Σο υγρό μετά το βράσιμο είναι διαυγές, χωρίς
δυσάρεστη οσμή ή όξινη γεύση
Απουσία παρασίτων, προνύμφες εντόμων ή

έντομα
ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑ
Αποτελούμενο αποκλειστικά από Α’ ύλη χωρίς την
προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καμία άλλη επεξεργασία
πέραν της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quick Frozen)

ΕΙΔΟ

Αρνί : ωμοπλάτη και μπούτι
Μοσχάρι ειδικά τεμάχια
Κοτόπουλο ολόκληρο: 1100 γρ. – 1300 γρ. έκαστο
Κοτόπουλο μπούτι : 250 – 270 γρ. έκαστο
(καλιμπραρισμένο)
Γαλοπούλα : φιλέτο στήθους : 250 – 300 γρ. έκαστο
ΚΡΕΑ ΑΡΝΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΙ
ΚΡΕΑ ΑΡΝΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΨΜΟΠΛΑΣΗ
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣ/ΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΑΚΙ
ΜΟΦΑΡΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΑΚΙΑ Ή ΠΟΝΣΙΚΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μέγιστη -15 ο C

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Κατηγορίας Α΄

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωμη άοσμη, με
μικρή διαπερατότητα σε υδρατμούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum
- Μεμβράνη ή πλαστικός φάκελος
Δεύτερη συσκευασία :
- Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεμένα με πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιμα
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο

Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Φώρα προέλευσης
Ημερομηνία σφαγής/ κατάψυξης
Εμπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθμός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή
εργαστηρίου τεμαχισμού
Ημερομηνία λήξης
φραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεμαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Απουσία σε :
Εμφανείς ρύπους
ήψη, ευρωτίαση
Ολική ή μερική απόψυξη
Επανακατάψυξη
Αφυδάτωση
Οξείδωση
Διαβροχή από το ψυκτικό υγρό
Μη φυσιολογικές οσμές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές μικροβιακής ανάπτυξης κατά την
κατάψυξη ή μετά από απόψυξη
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων,
εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορμονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Φ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
Taenia Solium
Trichinella spiralis
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
Toxoplasma Gondii

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΤΓΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΒΑΡΟ – ΣΕΜΑΦΙΟ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις

Ελαιόλαδο : Παρθένο 1 lt και 5 lt
υμπυκνωμένος χυμός με ζάχαρη σε συσκευασία
800 γρ.
Υυσικός χυμός χωρίς ζάχαρη
Νερό εμφιαλωμένο σε φιάλη 1,5 και 0,5 λίτρου
Ξύδι 400 ml ανά τεμάχιο
Φυμός λεμονιού 380 ml.ή 4 λίτρα ανά τεμάχιο
Κρασί μπουκάλι 1000 ml ανά τεμάχιο
Ηλιέλαιο 1lt και 5lt
Κατηγορίας Α
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΞΤΔΙ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΤ
ΦΤΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΤ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΤ ΚΑΙ 4LT
ΚΡΑΙ ΜΠΟΤΚΑΛΙ 1000 ML
ΝΕΡΟ 1,5 lt και 0,5 lt
ΥΤΙΚΟ ΦΤΜΟ 1 lt
ΥΤΙΚΟ ΦΤΜΟ 250 ΜL
Μεταλλικά κυτία ανταποκρινόμενα στον κώδικα
τροφίμων και ποτών
Σα μεταλλικά κυτία είναι απαλλαγμένα από
παραμορφώσεις, διατρήσεις και γενικά
κακοποιήσεις
Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιμα, βάρος
περιεχομένου 3-5 kgr
Φαρτοκιβώτιο, βάρος περιεχομένου 6-10 kgr
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Επωνυμία επιχείρησης παραγωγής τους
Ημερομηνία παραγωγής
Ονομασία προϊόντος και οξύτητας του
Ημερομηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Απουσία σε :
Οσμή ή γεύση τάγγισης
Ξένες οσμές και γεύσεις
Γενικά μεταβολές των οργανοληπτικών τους
ιδιοτήτων
Μεταφορά με οχήματα όπου οι φιάλες
προστατεύονται από το ηλιακό φως

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr
Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών

απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΞΗΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελματικές συσκευασίες

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΛΕΤΡΙ ΜΑΛΑΚΟ (Ε ΚΙΛΟ)
ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ 160 ΓΡΜ +2 ΚΙΛΑ
BAKING POWDER / ΥΑΚΕΛΑΚΙΑ
CORN FLOUR
ΒΑΥΗ ΑΤΓΨΝ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ)
ΥΡΤΓΑΝΙΕ ΙΣΟΤ/ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ (Ε ΤΚΕΤΑΙΑ
2 ΣΜΦ (16ΓΡΜ))
ΔΤΟΜΟ ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ )
ΚΤΜΙΝΟ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ )
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΝΗ ΜΑΤΡΟ/ ΥΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ 1 ΚΙΛΟΤ
ΡΙΓΑΝΗ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ )
ΜΟΦΟΚΑΡΤΔΟ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ )
ΖΨΜΟ ΚΟΣΑ ΚΤΒΟΙ
ΥΤΛΛΑ ΔΑΥΝΗ ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ )
ΑΛΑΣΙ 1 ΚΙΛΟΤ
ΜΠΙΚΟΣΑ ΚΡΑΚΕΡ ΣΜΦ
ΓΑΡΤΥΑΛΛΑ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ)
ΚΑΝΕΛΑ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ)
ΜΑΛΟΣΗΡΑ ΜΑΣΑΚΙ
ΟΔΑ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΥΑΓΗΣΟΤ)
ΜΠΙΚΟΣΑ ΓΕΜΙΣΑ ΑΣΟΜΙΚΟ ΣΜΦ (ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΟΚΟΛΑΣΑ)
ΖΑΜΠΟΝ Ή ΠΑΡΙΖΑ Η’ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΥΕΣΕ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ ΠΑΣΟ
ΥΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ
ΛΟΤΚΑΝΙΚΑ
ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΙΛΟ& ΦΟΝΣΡΟ
ΟΤΑΜΙ
ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΙΚΟ 10 ΓΡ
ΣΑΡΑΜΑ
ΖΑΦΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΤ
ΖΑΦΑΡΗ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ)
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΜ. (ΣΜΦ)
ΦΑΛΒΑ (ΜΠΑΣΟΤΝΙ)
ΖΕΛΕ 1-2 ΚΙΛΑ ΦΤΜΑ (ΜΕ Η΄ΦΨΡΙ ΖΑΦΑΡΗ)
ΚΑΥΕ ΥΙΛΣΡΟΤ ΣΜΦ
ΚΑΥΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 100 ΚΑΙ 200 ΓΡ.
ΚΑΥΕ ΣΙΓΜΙΑΙΟ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΣΜΦ) ΚΑΙ 200 ΓΡ
ΣΑΙ ΥΑΚΕΛΑΚΙ
ΦΑΜΟΜΗΛΙ ΥΑΚΕΛΑΚΙ
ΥΤΣΙΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 250 γρμ.-500 γρμ.-2
κιλών
ΒΑΝΙΛΙΑ (Ε ΚΟΝΗ)
ΕΛΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΣΤΠΨΝ
Κατηγορίας Α’

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιμα
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Ονομασία πώλησης
Ημερομηνία λήξης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Απουσία από :
Σεχνολογικά ελαττώματα
Παρουσία παρασίτων, ακάρεων, εντόμων,
ξένων σωμάτων

ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΕ
ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Όπως ορίζει ο Κώδικας Σροφίμων και Ποτών

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Salmonella spp
E. Coli ≤10 / gr

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ
ΕΙΔΟ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΒΑΡΟ – ΣΕΜΑΦΙΟ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

απουσία στα 25 gr

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΚΟΝΕΡΒΕ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελματικές συσκευασίες
Κατηγορίας Α’
ΖΑΜΠΟΝ ΚΟΝΕΡΒΑ 800-900 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ
ΝΣΟΜΑΣΑΚΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ
ΚΑΙ 3 ΚΙΛΨΝ
ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ ΚΑΙ 4
ΚΙΛΨΝ
ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ
ΑΝΣΟΤΓΙΑ 800-1700 ΓΡ
ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ Ή ΒΕΡΤΚΟΚΟ 800 ΓΡΜ. Ή 3
Ή 5 ΚΙΛΨΝ
Λευκοσίδηρα δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα που
καλύπτουν τις απαιτήσεις της Εθνικής Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας και του Κώδικα Σροφίμων & Ποτών για
παρεμφερή προϊόντα
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής,
συσκευασίας
Ημερομηνία παραγωγής
Ημερομηνία λήξης
υστατικά
Ονομασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

Απουσία σε :
Διαρροές, διατρήσεις
Διαβρώσεις, οξειδώσεις
Διογκώσεις
ημάδια αλλοίωσης των οργανοληπτικών
τους χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα)
Απουσία μυκήτων (μούχλα)
Τγρό κάλυψης χωρίς την παρουσία ξένων
προς το προϊόν σωμάτων
Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων
Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
Coli – Colifoms Απουσία στα 1 gr.
Θειοαναγωγικά Απουσία στα 1 gr.
Ζύμες – Μύκητες Απουσία στα 1 gr.

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΝΨΠΑ ΚΡΕΑΣΑ

ΕΙΔΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΒΑΡΟ – ΣΕΜΑΦΙΟ

Μοσχάρι : μπούτι άνευ οστών (νουά, κιλότο)
Φοιρινό : μπούτι άνευ οστών (χωρίς εμφανές
λίπος)
Αρνί : εγχώριο, ολόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Μπριζόλα χοιρινή : καρέ, μεγέθους 250 γρμ.
έκαστη
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
Κοτόπουλο: νωπό,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Γαλοπούλα: νωπή,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Κατηγορίας Α’
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΜΟΦΑΡΙ ΝΨΠΟ ΑΝΕΤ ΟΣΨΝ ΜΠΟΤΣΙ
ΦΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΤ ΟΣΨΝ ΜΠΟΤΣΙ
ΑΡΝΙ ΥΡΕΚΟ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΦΟΙΡΙΝΗ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΨΠΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μέγιστη 5 ο C

ΤΚΕΤΑΙΑ

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωμη άοσμη, με
μικρή διαπερατότητα σε υδρατμούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΠΟΟΣΟ ΛΙΠΟΤ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΣΙΚΕΣΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΦΗΜΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

Μεμβράνη ή πλαστικός φάκελος

Δεύτερη συσκευασία :
- Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεμένα με πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιμα
Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ημερομηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Άνευ ορατού λίπους
Φώρα προέλευσης
Ημερομηνία παραγωγής/ σφαγής
Εμπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθμός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή
εργαστηρίου τεμαχισμού
Ημερομηνία λήξης
φραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεμαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Απαλλαγμένα από :
Εμφανείς ρύπους
ήψη, ευρωτίαση
Μη φυσιολογικές οσμές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές μικροβιακής
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων,
εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορμονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Φ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
Taenia Solium
Trichinella spiralis
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
Toxoplasma Gondii

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΕΙΔΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΕ
ΙΔΙΟΣΗΣΕ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΠΟΤΙΑ Ε

ΒΑΡΟ-ΣΕΜΑΦΙΟ

ΥΤΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ
ΑΡΣΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΑΡΣΟ-ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ
Χωμάκια κουβέρ λευκά
Χωμάκια κουβέρ σικάλεως
Χωμί τοστ
Κρουασάν με σοκολάτα
Κέικ ατομικό
Παξιμάδι
Λαγάνα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Κουλουράκια πασχαλινά
Σσουρέκια
Βασιλόπιτα
Χωμί (κιλού)
Ο άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να
διατίθενται στην κατανάλωση τουλάχιστον μισή
ώρα μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
Σο ψήσιμο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και
ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού ( κόρα)
ομοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια
σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών
Κατηγορίας Α’
Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση
προϊόντων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε
αλλοίωση
Μεσεντερικός Βάκιλλος
Ευρωτίαση
Προσθήκη διογκωτικών - βελτιωτικών ουσιών
Παράσιτα, ακάρεα, έντομα, ξένα σώματα
Χωμάκια κουβέρ λευκά τεμάχιο ( 50-60 γρμ.)
Χωμάκια κουβέρ σικάλεως ( 50 -60 γρμ.)
Χωμί τοστ σε συσκευασία κιλού
Κρουασάν με σοκολάτα τεμάχιο( 100 γρμ.)
Κέικ ατομικό τεμάχιο( 60 γρμ.)
Παξιμάδι σε συσκευασία κιλού
Λαγάνα τεμάχιο
Μελομακάρονα σε συσκευασία κιλού
Κουραμπιέδες σε συσκευασία κιλού
Κουλουράκια πασχαλινά σε συσκευασία κιλού
Σσουρέκι τεμάχιο
Βασιλόπιτα
Χωμί φρατζόλα
ύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Σροφίμων
και Ποτών
Απουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων
Απουσία ξένων σωμάτων (έντομα, σύρματα,
πέτρες, ρύπος παραγωγικής διαδικασίας)
Αναγεννημένη κυτταρίνη ( σελοφάν) κατάλληλη
για τρόφιμα και σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα Σροφίμων και Ποτών
τη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία
παραγωγής, το όνομα του προμηθευτή, το

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΣΟΤ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ
ύμφωνα με τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας

καθαρό βάρος και όλες οι λοιπές ενδείξεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Σροφίμων και Ποτών
Η μεταφορά του άρτου πρέπει να γίνεται από
κιβώτια κλειστά από ειδικά υλικά που επιτρέπονται
για συσκευασία τροφίμων τα οποία δεν θα
επηρεάζουν τα περιεχόμενα προϊόντα και δεν θα
προσδίδουν σε αυτά οσμή.
Η μεταφορά θα γίνεται με κλειστά αυτοκίνητα που
θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Φ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
Taenia Solium
Trichinella spiralis
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
Toxoplasma Gondii

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟ – ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου θα λαμβάνει δείγματα παρουσία του προμηθευτή
όταν το κρίνει απαραίτητο και θα τα αποστείλει στο Γ.Φ.Κ. ή σε διαπιστευμένο μικροβιολογικό
εργαστήριο (βάρος δείγματος τουλάχιστον 1 κιλό) σύμφωνα με το Κ.Σ.Π., τις ισχύουσες
Κοινοτικές Οδηγίες για τα είδη Βιοτικής Ανάγκης και τις αποφάσεις ΑΦ 1233/91 και 172/ 92.
Όλοι όσοι θα προμηθεύουν πρώτες ύλες στο τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Φ. αλλά και όλοι όσοι
εμπλέκονται ή είναι μεσάζοντες προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές, υγειονομικές
και αγορανομικές διατάξεις, τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών.

1.

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ –
ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.

2.

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη από ηελ Δεπηέξα 29-09-2014 ώξα 8:00 έσο θαη
ηελ Δεπηέξα 06-10-2014 ώξα 8:00.

3.

Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο
όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ.

4.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα
δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: mnika@chaniahospital.gr

5.

To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.

6.

Επειπηζηνύκε

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα

δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

