Slovensko strokovno društvo lupinarjev

• Vinarska 14 • 2000 Maribor
tel / fax: 02 251 17 55

TRŢNI STANDARDI ZA OREHE V LUŠČINI
 Uredba komisije ES št. 175/2001 (+ dopolnila 2003, 2004, 2005)
 Veljajo za vse članice ES (od 1. septembra 2001 dalje)
I. OPREDELITEV
 Orehi v luščini brez zunanjih ovojev, vzgojene iz sort vrste Juglans regia L., ki se dobavljajo kupcu.
 Orehi za industrijsko predelavo so izključeni.
 "Suhi orehi" – možno dolgotrajno skladiščenje pri normalnih pogojih
 "Sveži orehi"
II. DOLOČBE O KAKOVOSTI
A. Minimalne zahteve
(a) Luščina:
 nepoškodovana
 zdrava
 brez poškodb zaradi škodljivcev,
 čista, brez vidnih tujih snovi,
 suha, brez odvečne zunanje vlage,
 brez ostankov zelene lupine; brez znakov odstranjevanja ostankov zelene lupine.
(b) Jedrce:
 zdravo,
 čvrsto,
 čisto, brez vidnih tujih primesi,
 brez žuželk in pršic na katerikoli stopnji razvoja,
 brez poškodb zaradi škodljivcev,
 ne sme biti žarko ali mastnega videza,
 brez plesni,
 brez odvečne zunanje vlage,
 brez tujega vonja oziroma okusa;
 normalno razvita, a izsušena jedrca je treba izločiti.
c) Čas obiranja:
Primerna zrelost; osrednja razdelitvena pregrada suha in drobljiva; orehi ne smejo biti prazni.
Orehi v luščini morajo biti v takem stanju, da:
 lahko prenesejo prevoz in rokovanje
 pridejo v namembni kraj v zadovoljivem stanju.
d) Vsebnost vlage:
 največ 12 % v orehu v luščini
 največ 8 % v jedrcu.
B. Razvrstitev
Razred "ekstra"
 odlična kakovost,
 značilnosti sorte ali mešanice določenih sort, ki jih uradno opredeli država pridelave in ki so navedeni v
oznaki
 brez pomanjkljivosti
 NE orehi, za katere ni mogoče jamčiti sorte, niti ne mešanica sort, ki ni opredeljena
 dovoljeno vključiti le plodove zadnjega obiranja.
Razred I
 dobra kakovost,
 značilnosti sorte ali komercialnega tipa ali mešanice sort
 dovoljene so rahle pomanjkljivosti,
 NE orehov, za katere ni mogoče jamčiti sorte, niti mešanice sorte, ki ni opredeljena.
Razred II
 orehi, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa prej navedene minimalne zahteve.
 dovoljene so pomanjkljivosti, če orehi ohranijo svoje bistvene značilnosti glede kakovosti, sposobnosti
ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja
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III. DOLOČBE O VELIKOSTI (kalibra)
Razred

Interval

Velikost

Extra, I in II

34 mm in več
32 – 34 mm
30 – 32 mm
28 – 30 mm
26 – 28 mm
24 – 26 mm

34 mm +
32 mm +
30 mm +
28 mm +
26 mm +
24 mm +

I in II
II

IV. DOVOLJENA ODSTOPANJA
(odstotni delež, izražen kot število ali masa plodov z napakami)
a) Tolerance kakovosti
Dopustno odstopanje (%)

Extra

I. razred

II. razred

Luščina
Jedrce (skupaj)
Žarka, gnila, od škodljivcev poškodovana jedrca
Plesniva jedrca

7
8
3
3

10
10
6
4

15
15
8
6

b) Tolerance velikosti
Največ 10 % orehov v luščini (izraženo v masi ali v številu) sme odstopati od velikostnega razreda, navedenega na
deklaraciji
V. DOLOČBE O PREDSTAVITVI
a) izenačenost
 Embalaža mora zaščititi orehe v luščini
 Vsebina embalažne enote mora biti izenačena: orehi istega porekla, letnika, kakovosti in velikosti
 Samo navedena sorta, komercialni tip ali mešanica sort (10 % toleranca)
 Embalaža mora dopuščati vpogled v vsebino
b) pakiranje
 Embalaža mora zaščititi orehe v luščini
 Materiali na notranji strani embalaže: novi, čisti ter ne smejo povzročati zunanjih ali notranjih poškodb na
orehih
 Nestrupeno črnilo ali lepilo na etiketah in nalepkah deklaracij
 Embalaža ne sme imeti tujih materialov
 Nalepke ne smejo puščati vidnih sledi na luščini ali povzročiti poškodbe luščine
V. DOLOČBE O OZNAČEVANJU
Deklaracija na vsaki embalažni enoti: na istem mestu, čitljiva, neizbrisljiva, vidna od zunaj
a) Identifikacija
Ime in naslov pakirnice in / ali pošiljatelja
b) Narava pridelka
 Orehi ali Suhi orehi; Sveži ali zgodnji orehi
 Ime sorte ali mešanice za Extra razred
 Ime sorte, mešanice sort ali komercialnega tipa za I. razred
c) Poreklo pridelave
Država ali regija ali narodnost ali regionalno oz. lokalno ime
d) Komercialne navedbe
 Razred
 Velikost (ali kaliber ali velikost+...)
 Velikostni razred
 Leto pridelave (obvezno za Extra in I. Razred)
 Neto masa
 Datum pakiranja (neobvezno)
 ‘Uporabiti do’ + datum (neobvezno)
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A. Solar

