Branschriktlinjer Äggpackerier

1.2 Mottagning av ägg
Följande exempel visar hur ett företag kan säkerställa korrekta rutiner för mottagning, märkning
och hantering av inkommande och utgående oklassificerade äggpartier.

1. Syfte
Denna rutin beskriver hur företaget dokumenterar sitt system för identifiering av inkommande
och utgående oklassificerade äggleveranser i syfte att säkerställa spårbarhet. Rutinen syftar även
till att särskilja de olika äggkvaliteterna och att klargöra vilka äggkvaliteter som får hanteras och
hur de ägg som bedöms ej uppfylla kvalitetskraven till konsumtionsägg skall märkas.

2. Omfattning
Denna instruktion omfattar egna ägg samt inkommande externa partier ägg inklusive emballage
som kan påverka kvaliteten på produkterna.

3. Ansvar
Produktionspersonal som arbetar i mottagningen och expediering av äggleveranser är ansvariga
att se till att rutiner följs.

4. Rutiner
4.1 Produktionspersonal kontrollerar mot kontrollkort på pallar från externa leverantörer:
Mängd (antal ägg och vikt), identitet (namn, adress och producentkod), värpdag eller
värpperiod, lukt, utseende (förekomst av synlig smuts), avsändningsdag.
4.2 Motsvarande uppgifter som ovan ska även finnas på utgående oklassificerade äggleveranser
till andra packerier. Dessutom ska producentkoden vara stämplat på äggen.
4.3 Skador på ytter och inneremballage samt ägg skall noteras. Vid stora avvikelser skall partiet
sättas åtsidan och spärras för fortsatt användning. Avvikande parti skall märkas med en röd
stopplapp om inte uppföljande kontroller och utvärdering sker omedelbart av spärrat parti. Vid
utvärdering av felaktigheter skall detta dokumenteras i en avvikelserapport.
4.4 Partier som klassats ner och som bedöms som B-ägg bör märkas med en gul pall- eller
lådetikett där det med svarta bokstäver finns angivet följande obligatoriska uppgifter:
packerinummer, förpackningsdagens datum och kvalitetsklass ”B” eller ”klass B”.
4.5 Partier som klassats ner och som bedöms som industriägg skall märkas med röd pall- eller
lådetikett eller banderoll där det med svarta bokstäver finns angivet: Namn eller
firmabeteckning och adress till det mottagande företaget, namn eller firmabeteckning och
adress på det avsändande företaget, märkningen ”INDUSTRIÄGG” skriven med 2 cm höga
bokstäver, märkningen ”olämpliga som livsmedel” med minst 0,8 cm höga bokstäver.
4.6 B-ägg skall lagras väl avgränsade från s.k. industriägg (icke livsmedelsindustri) eller kasserade
ägg dvs inte lagras på samma pall.

4.7 Oförpackade ägg från egna produktionsenheter belägna på samma ställe som packeriet är
märkta med palletikett eller dyl. så att spårbarhet alltid är möjlig till enskilda produktionssystem
när fler än ett produktionssystem finns på produktionsenheten.

5. Dokumentation
Palletikett för B-ägg (Dok nr 1.2.1)
Palletikett för Industri-ägg (Dok nr 1.2.2)
Spärrlapp (Dok nr 1.2.3)
Avvikelserapport för partier ägg som klassats ner pga. kvalitetsavvikelser inklusive bristande
märkning (Dok nr 1.2.4).

