S.C. VITAL BERRY MARKETING
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SPECIFICATIE TEHNICA
NR. PF 01

GRUPA DE MATERII PRIME
AFINE PROASPETE

1. Produs/Categorie de produse
FRUCTE PROASPETE categoria fructe mici- AFINE

2. Compozitie /Ingrediente
AFINE

3. Caracteristici generale
 Caracteristici organoleptice
- aspect: boabe intregi ,fără spărturi, fără boabe imature,
- culoare: albastru inchis
- miros: aromatic, caracteristic la spargere sau strivire;
- gust: plăcut, caracteristic.
 Caracteristici fizico-chimice
- corpuri străine - lipsa
o Pesticide – limite maxime conform Regulament nr. 396/2005 cu norme specifice de
aplicare
o Metale grele – in conformitate cu Regl.1881/2006
4. Metoda de productie
Recoltare , sortare si ambalare .
5. Metode de ambalare si livrare
- mod de ambalare: caserole PE, ambalate colectiv in platouri de carton
- mod de livrare : cu mijloace de transport frigorifice , avizate sanitar-veterinar , curate, igienizate in prealabil, fara
contaminanti in vecinatate
6. Conditii de depozitare
In spatii curate, uscate, bine aerisite , ferite de razele directe ale soarelui si de inghet
7. Termenul de valabilitate
- neaplicabil
8. Pregatirea si/sau manipularea inainte de utilizare sau procesare
Spalare prealabila .
O porţie de afine valorează cît 3-4 casete cu vitamine, cu specificaţia că vitaminele A, E, F, PP şi B (B1
şi B2) conţinute de afine sînt mult mai uşor de asimilat, deoarece sînt în formulă naturală. Fructul
proaspăt de afin, dar şi cel uscat ajută la regenerarea vaselor de sînge, la normalizarea glicemiei şi la
regenerarea purpurei retinei, creşte sensibilitatea fotoreceptorilor de la nivelul ochiului, neutralizează
infecţiile din intestin, dilată uşor vasele coronare, protejează organismul contra radioactivităţii. Mirtilina,
o substanţă conţinută de fructe şi frunze, penetrează celula bacteriei şi îi slăbeşte vitalitatea, iar
administrată intern, scade glicemia. Pigmenţii care dau nuanţă albăstruie fructului protejează corpul
împotriva radioactivităţii şi reglează anumite procese imunitare. Doza minimă pentru a obţine beneficii de
pe urma administrării acestor fructe este de 150 grame pe zi.
9. Criterii de acceptare referitoare la SA
Sa corespunda legislatiei specifice in vigoare .
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