
#Classification: Open

Produkt og kvalitet: Coop NO
Produkt: Brokkoli 
Pakke og salgs enhet, nettovekt: Hoder/buketter pakket i film, min 400gr.    10 stykk pr kasse.
Kasse netto vekt: Minimum vekt 4 kg net
Opprinnelse: Norge
Merkevare: Coop 
Sorter: Brassica oleracea var. Italica
Anskaffelsesperiode Juni-september
Minimum standard hvis ikke annet er spesifisert:

Kvalitet Klasse 1
Størrelse 10 hoder/buketter per kasse, min 400 gr per hode/bukett. Maks 2 stilker per hode/bukett.
Størrelse toleranse Ingen toleranse for vekt under minimum. Hodene/bukettene må være like i størrelse (uniforme).

Form/Utseende: Godt utviklet og riktig formet. Ratioen mellom hodet og stilken i diameter skal ikke være mindre enn 2:1 og brokkolien skal ikke være lengre enn 20cm.
Tekstur Skal være fast med en fast og hel stilk.
Farge: Frisk og grønn.
Andre visuelle aspekter: Blomsterstilken og hodet skal ikke være splittet, delt i eller ribbet. Blomster stilken skal ikke være hul og må ikke vise tegn til åpninger i stilk.

Trykk, kg/cm2:
Smak: Fri for unormal lukt og smak.
Brix:
Sukker/Syre forhold:
Interne kvalitets aspekt Fri for fremmedlegemer
Detaljerte spesifikasjoner:
Maks avvik tillatt av totale ordren/partiet: Coop NO
Stabile avvik "defekt": maksimum 10% tillatt: Synlig jord, leire eller støv. Skade foråsaket av insekter og andre skadedyr, Avstand mellom bukettenes som former hodet.
Ustabile avvik: maksimum 5 % tillatt: Vissen, små sår og sprekker. Gule buketter, skade på bukkettene ved pakking av film.
Kritiske avvik: maksimum 1 % tillatt: Bakterie eller mugg, råte, frost skade, skallskade eller sår, stilk råte, meldugg, sorte flekker (prikker), synlige insekter eller andre skadedyr.
Total % avvik tillatt: maksimum totale feil tillatt: 10% 

Laste temp min 1 ºC - maks 4ºC
Transport temp: min 1 ºC - maks 4ºC
Lossing/lager temp min 1 ºC - maks 4ºC 
Temp monitor:

Antall dager: 12 dagers holdbarhet fra leveringsdato i normal sesong og forhold, gitt at varen lagres i henhold til spesifikasjonen.   

Sertifikater og pakkhus:

Tillatt rest i henhold til norsk lovgivning.  
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernmidler_i_mat.1051 
Hvis det er risiko for bruk av mer enn 5 plantevernmidler skal dette informeres om fra leverandør i forkant til Coop Norge SA.

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 (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli), gjerne i 
samråd med lokalt Mattilsyn, og i hvilken frekvens. Akkrediterte analyseresultater skal være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Norge SA. 

Høsting og pakking Produktet skal pakkes snarest mulig etter høsting. Produktet skal lastes senest 24 timer etter pakking. 

Holdbarhet:

Rester av sprøytemidler: 

Produktspesifikasjoner:

Produksjon, høsting og pakking:

Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)

Produktspesifikasjonen er en teknisk instruksjon og skal fungere som et supplement i kvalitetskontrollen i forhold til produkt og kvalitetskrav.

Godkjent av KSL matmerk

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernmidler_i_mat.1051


#Classification: Open

Pakking Coop NO
Produkt Brokkoli 
Salgsenhet Hoder/buketter pakket i film, min 400gr.    10 stykk pr kasse.
Kasse type Ifco BLL4320

Pakking
Produkt, pakningen og evt øvrig materiell skal være innenform kassens mål.

Krav til emallasjemateriale Coop NO
Plast og papp Skal følge produkt-/pakningsspesikasjon
Etiketter: Coop NO
Språk: Norsk
Salgsenhet Produkt navn: Brokkoli 400g

 Sort:
Opprinnelse:
Vekt:
Klasse 1.
Størrelse:
Lot kode:
GITN/EAN
Pakket av: (Navn og addresse på leverandør/pakkeri)

Kasse-etikett Produkt navn: Brokkoli 10x400g
 Sort:
Opprinnelse
Vekt: 
Klasse 1.
Størrelse
Lot Nr
Sporings kode
GTIN
GGN nummer (Global Gap number)
 Pakket av: (Navn og addresse på leverandør/pakkeri)

Lot Nr Pakkedato format: L-ååddd
Kasse etikett Kassetiketten for Ifco, følg spesifikasjoner for ifco. For papp skal det være 

klistremerker
Palletering Coop NO
Pallet type: Plastpall 80x120 NLP
Pallepool system NLP
Maks høyde 1200 mm (inkl. pall)
Standard palle-etikett GS1 
Pallet label location: En på kortsiden og en på høyre  langsiden
Pallesikring Ingen hjørnelister, kun stropper. Ingen plast rundt pall
Lastebekreftelse Coop NO
Format: Sendes innkjøper ved avvik i forhold til bestilling.
Temperatur Logg
Type: Sensitech Temptale og Packsense 
Antall pr lasting: Minimum 1 pr avgang
Plass  på pallen: Tydelig merket på pall.

Packing requirements



#Classification: Open

Utvidede spesifikasjoner forklart 
Stabile avvik "defekt": Total prosentandel skal ikke overstige 10% for "CAT 1" og 7% for høyere enn "EU CAT 1"

Damage 

 

10% - 7% allowed

Hollow stalk

10% - 7% allowed 5% - 3% allowed



#Classification: Open

Utvidede spesifikasjoner forklart 
Ustabile avvik : Total prosentandel skal ikke overstige 5% for "CAT 1" og 3% for høyere enn "EU CAT 1"



#Classification: Open

Utvidede spesifikasjoner forklart 
Kritiske avvik : Total prosentandel skal ikke overstige 1%.

Fungal / Bacterial deve
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