
#Classification: Open

Produkt og kvalitet: Coop NO
Produkt: Sellerirot
Pakke og salgs enhet, nettovekt: løsvekt 
Kasse: BBL4314
Opprinnelse Norsk - Import
Merkevare: Coop 
Sorter:
Salgs-periode Følger produksjonsplan

Kvalitet Klasse 1
Størrelse 0,5-1,0kg pr hele knoll. Knoller som skal deles og filmes skal ha en minimumsvekt på 600g. Skal være en kombinasjon av delt og hele 

knoller.
Størrelse toleranse
Form: Rund
Farge: Lys brun med hvitt kjøtt. Noen sorter vil kunne ha grønnskjær i skallet.
Andre visuelle/synlige aspekter:
Trykk, kg/cm2:
Smak: Aromatisk duft, og en litt skarp søtlig smak
Brix:
Sukker/Syre forhold:
Interne kvalitets aspekt
Detaljerte spesifikasjoner: Sellerirot skal være hel og fast, nesten uten jord, uten skadedyr eller frostskader.  Det skal ikke være mye røtter på knollen, som ikke må 

være deformert eller hul inni.  Minimum 500 gr pr knoll

Maks avvik tillatt pr. ordre/parti: Coop NO
Stabile avvik "defekt": 10% - Små skader og misdannelser som små fargenyanser, jordrester.
Ustabile avvik: 7% - Overfladiske feil som  mekaniske skader. Små rester av jord og småskader forårsaket av skadedyr.
Kritiske avvik: 1% - Sopp eller bakterieskader som råte og mugg. Pestesidrester eller skader. Kuldeskader, invendig nekrose, store misdannelser,etc.

Total % avvik tillatt: Max 10%

Laste temp
Transport temp:
Lossing/lager temp 

Holdbarhetsdager:

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

Godkjent av KSL matmerk

Tillatt rest i henhold til norsk lovgivning.  
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernm

Hvis det er risiko for bruk av mer enn 5 plantevernmidler skal dette informeres om fra leverandør i forkant til Coop Norge SA. 
Produsent har meldt inn til Coop SA at det kan benyttes opptil 10 plantevernmidler. 

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 under normale omstendigheter sendes senest 24 timer  etter pakking.

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 2ºC - max 4ºC

14 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 2ºC - max 4ºC
min 2ºC - max 4ºC

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 Sellerirot
F-pakk kg vare
Kasse type BBL4314

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

Krav til emallasjemateriale Coop NO
Plast og Ifco
Etiketter: Coop NO
Språk: Norsk
F-pak etikett info Produktnavn: Sellerirot 

Opprinnelse
PLU kode
Pakket av:
(Navn og adresse til leverandøren)

D-pak etikett info/ifco lapp Produkt navn: Sellerirot 5kg
Opprinnelse
Vekt: 
Klasse 1.
Pakkedato
Pakket av:
(Leverandør navn og adresse)

Palletering Coop NO

Palletype:
Norsk 80x120 plast pall

Pool system: NLP
Maks høyde Norsk 120mm(ink pall)
Palleetikett standard: GS1 (Se detaliert beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering: En på kortsiden og en på høyre  langsiden
Sikring Strekkfilm
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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