1. Productnaam:

Witte Venusschelp ( Spicula Ovalis )
2. Productbeschrijving:
Verse levende (witte) Venusschelp.
3. Specificatie / samenstelling:
Venusschelpen, ( geen ingrediënten / additieven )
4. Herkomst:
Productie/verwateringsgebieden met een classificatie A en gezuiverd zijn of worden
in ons eigen zuiveringssysteem.
5. Organoleptische kenmerken:
De Venusschelp is er in diversen varianten
6. Microbiologische, chemische en/of organoleptische criteria voor het eindproduct:
De dieren dienen levend te zijn bij aankoop en een normale hoeveelheid water te bevatten. Ze moeten
indien openstaand adequaat reageren op bekloppingen en de schelp op eigen kracht geheel of gedeeltelijk
kunnen sluiten.
Microbiologische norm: faecale coliformen < 300 Kve/100 g , Salmonella sp. afwezig in 25 gram vlees
PSP (Paralytic Shellfish Poison)
< 80 μg in de eetbare delen van het dier
DSP (Diarrhetic Shellfish Poison) afwezig in de eetbare delen van het dier
7. Opslag- en distributievoorschriften:
Bewaartemperatuur tussen 0-7 °C
8. Termijn waarin het product zijn kwaliteitsgarantie behoudt:
Ten minste houdbaar tot: (zie etiket/label op verpakking)
Richtlijn: + 7 dagen na productie datum of vermelding ‘deze dieren dienen bij aankoop levend te zijn’
( uit praktijkervaring is gebleken dat het product minimaal houdbaar is tot bovengenoemde vermelding)
9. Procesverloop:
Aankoop gekwalificeerde leveranciers productie A- gebieden. Gekoeld transport uitbesteed aan
gekwalificeerde expediteurs.Verwateren in geconditioneerde bassins. Inpakken en voorzien van een
label, transport naar afnemers.
Ingang proces- en eindcontroles worden bewaakt door een eigen kwaliteitsdienst
10. Doelgroep consumenten:
Géén beperkingen. Personen met een zoutloos dieet en/of personen met een eiwit overgevoeligheid
dienen bij twijfel een huisarts of diëtist te raadplegen. ( oudere) Personen met zwakke gezondheid en
pasgeborenen worden afgeraden rauwe schelpdieren te consumeren.
11. Instructie voor gebruik:
Na opening direct geschikt voor bereiding cq consumptie
Oneigenlijk gebruik: Het product te lang bewaren bij een te hoge temperatuur

12. Codering:
- MAP packed : Label op de verpakking met inpak + houdbaarheidsdatum
- Net bags
: Label met inpakdatum
- Houten mandjes
: Label met inpakdatum + houdbaarheidsdatum

13. Gewichtseenheden en standaard verpakkingseenheden
- Verpakt gesorteerd op grootte en gewicht.
- Map packed in 330-500-1000 gram.
- Netzakken in kilo’s 1/3/5/10 kg
- Houten mandjes kilo’s in overleg
Eenheidsverpakking MAP packed - bakjes 330 gr. / 500 gr. / 1000gr.
Afmetingen : 278 x 175 x H25 /45 /90 mm
Materiaal : PP
Kleur
: Houtkleur
Hoogte 25mm: Gewicht 46gr.
Hoogte 45 mm: Gewicht 46gr.
Hoogte 90 mm: Gewicht 57gr.
14. Overige vermelding etiket/label:
- EEG erkenningsnummer: EEG 6089
- Vangstgebied ( FAO-nummer )
15. Verpakkingsmaterialen:
- Mandje + Deksel ( Hout )
- Netzak
- MAP ( Modified Atmosferic Packaging ) Reuk en Lekvrij
“wooden look “ kunststof bakje
16. Erkenningen:
-

EEG nr. 6089 erkenning voor de inrichting, behandeling en verzendcentrum voor levende schaal en
schelpdieren.

17. Algemene voedingswaarden 100 gram
Kilo joule
250
Kilo calorie
60
Eiwit
10 g
Vetten
1g
Verzadigd
0,3g
Enkv. Onverzadigd 0,2g
Meerv Onverzadigd 0,4g
Omega-3
0,2g
Cholesterol
60mg
Koolhydraten
4g
Water
80 g

