
#Classification: Open

Produkt og kvalitet: Coop NO
Produkt: Kryddeurt Änglamark Rosmarin
Pakke og salgs enhet, nettovekt: 6x8cm 
Kasse: Papp
Opprinnelse Norsk 
Merkevare: Änglamark
Sorter:
Salgs-periode Hele året

Kvalitet
Størrelse 8 cm
Størrelse toleranse
Form: Plante i potte.

Farge: Grønn

Andre visuelle/synlige aspekter:
Planten har motsatte,smale, læraktige blad med nedrullet kant og der oversiden er mørkegrønn, mens undersiden er dekt av en hvit filt

Trykk, kg/cm2:
Smak: Rosmarin har kvae i seg, og lukter derfor mildt av barnål. Bladene har en søtlig, lett bitter smak med hint av einerbær.
Brix:
Sukker/Syre forhold:
Interne kvalitets aspekt
Detaljerte spesifikasjoner: Krydderurter skal være friske i fargen, hele, saftige og sterkt duftende.
Maks avvik tillatt: Coop NO
Stabile avvik "defekt": 10% - Antydning til slappe.
Ustabile avvik: 7% - Slappe , tørre, gule
Kritiske avvik: 1% - Kuldeskade. Visne
Total % avvik tillatt: Max 10%

Laste temp
Transport temp:
Lossing/lager temp 

Shelf life days:

Produksjon, høsting og pakking:
Sertifisering av produsenter og 
pakkeanlegg:

Godkjent av Debio 

Ingen rester er tillat 
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/

Analyser

Leverandør er forpliktet til enhver tid å kunne dokumentere at Coop Norge SA sine  produkt-/kvalitetsspesifikasjoner og reglement er 
overholdt. Produsent er ansvarlige for å kunne dokumentere at deres produkter er trygge og fyller krav og lovverk. Produsent må 
vurdere hvilke analyser det er relevant å foreta, gjerne i samråd med lokalt Mattilsyn, og i hvilken frekvens. Akkrediterte 
analyseresultater skal være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Norge SA. 

Høsting og pakking
Under normal omstendigheter skal produktet pakkes og sendes senest 6 timer etter høsting  

Minimum standard hvis ikke annet er 
spesifisert:

Produkt spesifikasjon:
Denne produktspesifikasjonen er den tekniske instruksjonen og utfyller kravene i FPA (rammeinnkjøpsavtale) med spesiell oppmerksomhet til vedlegg 2.1. Produkt- og kvalitetskrav 
for fersk frukt og grønnsaker

min 5ºC - max 10ºC

10 dagers holdbarhet fra leveringsdato i normal sesong og forhold gitt at varen lagres i henhold til spesifikasjonen.      

Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)

Rester av sprøytemidler: 

Holdbarhet:

min 5ºC - max 10ºC
min 5ºC - max 10ºC

Krydderurten skal ha minimun høyde opp til strek på posen. (Strek kommer i neste oppdaterte design). Rosmarin skal ha minimun 4 
stilker i potta
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Pakking Coop NO

Produkt Kryddeurt Änglamark Rosmarin
F-pakk 8 cm
Kasse type Papp 

Pakking
Alle produkter, salgsenheter, etiketter og pakkematerialer må være på 
innsiden av kassen.

Krav til emallasjemateriale Coop NO
Plast, papp, tre etc. Viktig! Skal følge produkt-/pakningsspesikasjon.
Etiketter: Coop NO
Språk: Norsk
F-pak etikett info Produkt navn: Kryddeurt Änglamark Rosmarin

Opprinnelse: Norge
Lot Nr:
Strekkode: 
Pakket av: Elvenhøy Gartneri AS
                      Baneveien 34, 3405 Lier

D-pak etikett info Produkt navn:Kryddeurt Änglamark Rosmarin
Opprinnelse: Norge 
Størrelse
Lot Nr
Pakket av: Elvenhøy Gartneri AS
                       Baneveien 34,3405 Lier

Lot Nr Pakkedato i form av lot L-yyddd
Kasse etikkett Kassetikett for Ifco, følg spesifikasjoner for ifco. For papp skal det være 

klistremerker
Palletering Coop NO
Palletype: Plastpall 80x120 NLP
Pool system: NLP
Maks høyde  1250mm(ink pall)
Palleetikett standard: GS1 (Se detaliert beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering: En på kortsiden og en på høyre  langsiden
Sikring Tape i mellom hver kasse høyde
Avgangsmelding Coop NO
Format: Avgangsmeldingen skal sendes til innkjøper kun ved avvik.
Temperatur Logg Coop NO
Type:
Antall pr lasting:

Pakkekrav
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Bilder vil bli lagt inn fortløpende
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