22.03.2022
Värske maasika turustamisnõuded - kvaliteet, saatedokument, teave kliendile
Miinimumnõuded, kvaliteediklassist olenemata:
 terved, kahjustamata, veatud (tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või
riknenud tooted ei ole lubatud)
 puhtad, võõrkehadeta, taimekahjuriteta
 taimekahjurite tekitatud kahjustusteta
 värske välimusega, kuid mitte pestud
 tupplehtedega (välja arvatud metsmaasikate puhul), tupplehed ja vars (kui
see on küljes) peavad olema värsked ja rohelised
 ebatavalise pinnaniiskuseta, võõra lõhna ja maitseta
 pakendi sisu peab olema ühtlane (sama päritoluga, sama sorti ja sama
kvaliteediga maasikad)
Maasikad peavad olema sellises valmimisastmes ja seisukorras, et need:
 taluvad vedu ja käitlemist
 jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras.
Lähetamisjärgsetel etappidel võib ette tulla:
 vähest värskuse ja turdumuse vähenemist
 ekstraklassi mittekuuluvate maasikate korral vähest kvaliteedi halvenemist.
Ekstraklass: Eriti hea kvaliteediga, sordile vastavate omadustega. Läbimõõt
vähemalt 25 mm. Viljad peavad olema värske välimusega, ilma mullata, veatud (va
tühised pindmised vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega
esitusviisi pakendis). Ekstraklassi lubatud koguhälve on – kuni 5% kogusest, mis
vastavad siiski I klassi nõuetele ning kuni 0,5%, mis vastavad II klassi nõuetele.
I klass: Hea kvaliteediga, sordile vastavate omadustega. Läbimõõt vähemalt
18 mm Võivad esineda tühised kujuvead, valge osa (kuni 10% marjast), kerged
pindmised muljumisjäljed. Viljad ei tohi olla mullased. Selle klassi koguhälve võib
olla maksimaalselt 10%, mis siiski vastavad II klassi nõuetele.
II klass: Valge osa marjast, mis ei ületa viiendikku marja kogupinnast. Läbimõõt
vähemalt 18 mm. Võib leiduda väheseid kuivi muljutisi, mis ei laiene. Mõned
marjad võivad olla pisut mullased. Lubatud on koguhälve, mille puhul maasikate

arvust või kaalust 10 % ei vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele. Selle
hälbe ulatuses ei tohi olla kokku rohkem kui 2% mädanenud tooteid.
Suurushälve kõikide klasside puhul on kuni 10 % viljade arvust või kaalust.

SAATEDOKUMENT
Kaup peab liikuma koos saatedokumentidega!
Kauba väljastaja/tootja:
Päritoluriik:
Saatelehe number:
Väljastamise kuupäev:
Kauba saaja:
Toote nimetus:

PAKENDAMISE NÕUDED
Maasikad peavad olema pakitud nii, et need on kaitstud. Pakendi sisematerjal peab
olema puhas ja niisugune, et see ei riku toodet välis- ega seespidiselt.
Teave kliendile: iga pakendi ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja
väljastpoolt nähtavate tähtedega vähemalt järgmised andmed:
Tootja (pakendaja): Magusad Maasikad OÜ
Aadress:
Toote nimetus:
Kvaliteediklass:
Päritoluriik:

Saatedokument ja pakendi märgistamine tuleb panna enda heaks tööle, need
nõuded on tootjate ja klientide huvides. Tasub teha kõik selleks, et saateleht,
pakendi teave ja kaup ise oleksid omavahel kooskõlas, see kaitseb meid võimalike
pahatahtlike ärakasutamiste eest. Lisaks soovitan võtta kasutusele nii loomingulised
kui süsteemsed võltsimist raskendavad vahendid.

Näited kaupluses 20.03.2022

