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Tájékoztató feldolgozás
Tejfeldolgozó üzemek részére
A következőkben az ökológiai/bio termékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó
834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit emeljük ki, a tejtermékekre
vonatkozóan, illetve segítünk értelmezni a tejtermékek feldolgozására vonatkozóan, tájékoztatónk
azonban nem helyettesíti a fenti rendeleteket, hiszen azok minden pontjára részletesen nem tér ki.
A feldolgozást végző üzemnek a fenti rendeletek előírásain túl természetesen meg kell felelnie a
tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályi követelményeknek, és rendelkeznie kell a szükséges
hatósági engedélyekkel. Az engedélyköteles létesítményeket az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a
létesítmény telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős
főosztálya engedélyezi. Az engedély megléte és bemutatása előtt öko termék előállítása sem végezhető, és a tevékenység nem tanúsítható.
A biotermékek feldolgozására vonatkozó általános információkat „ Az ökológiai/bio termékek ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos előírások feldolgozóüzemek részére” c. útmutatónkban
találják (K0101HU_HOG).
Tej átvétele:
A vállalkozásnak nyilvántartást kell vezetnie a bio tej beszállítókról, s minden beszállító esetén el
kell kérnie a beszállítók érvényes tanúsítványának másolatát. Az áruátvétel során minden esetben
ellenőrizni kell a beérkező alapanyagok ökológiai eredetét az árukísérő dokumentumok felülvizsgálatával.
A bio tejet a konvencionális tejtől elkülönítve kell átvenni. Az elkülönítést időben vagy térben (pl.
külön berendezések használatával) kell megvalósítani. Amennyiben a konvencionális és bio tej
azonos gyűjtőszivattyún keresztül kerül az egyes kamrákba, a bio tej átvételekor a rendszeren
először keresztülfolyó mennyiséget konvencionális minőségben kell feldolgozni. Azt, hogy a rendszer átöblítésére használt bio tej mennyisége elegendő ahhoz, hogy a bio tej konvencionális tejjel
ne keveredhessen, az üzemnek igazolnia kell.
Amennyiben a tej begyűjtése alvállalkozók által történik, azokkal alvállalkozói szerződést kell kötni.
A tanúsító szervezet a szállítmányozást végző alvállalkozókat ellenőrizheti és esetenként a tartályokból szúrópróba szerűen mintavételre is sor kerülhet.
Tej átvétele az üzemben/Feldolgozás:
Az ökológiai/bio tej esetén használt pumpákat, berendezéseket az üzemben minden esetben jelölni kell. Amennyiben azokat konvencionális tej feldolgozására, szállítására is használják, a bio feldolgozást megelőzően minden esetben megfelelően ki kell tisztítani azokat. (Az elvégzett takarítási
műveleteket dokumentálni kell).
Az ökológiai/ bio és konvencionális tej begyűjtése és feldolgozása során biztosítani kell a megfelelő elkülönítést. A legtöbb tejfeldolgozó üzemben az elválasztás térben, külön szállítócsövek és
berendezések segítségével valósul meg. A bio tej szállítására használt csőrendszert, valamint a
feldolgozás során a tej, illetve tejtermékek tárolására használt tartályokat minden esetben jelölni
kell. A tej útja az átvételtől a feldolgozás egyes fázisain át a csomagolt termékek értékesítéséig
nyomon követhető kell legyen.
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Amennyiben a bio és konvencionális feldolgozás időben elkülönítve, ugyanazon berendezéseken
történik, a bio feldolgozásra a napi feldolgozás kezdetén vagy a berendezések tisztítását követően
kerülhet sor.
A feldolgozás során felhasználható nem ökológiai illetve nem mezőgazdasági eredetű összetevők,
az alkalmazható adalék- és segédanyagok köre szigorúan szabályozott (lásd. 889/2008/EK r. 27.
cikk, VIII. és IX. melléklet). Ezen engedélyezett anyagokra vonatkozóan az esetleges mennyiségi
és felhasználási korlátozásokat is a 889/2008 EK rendelet VIII melléklete tartalmazza. Ilyen korlátozás lehet, hogy az adalék vagy segédanyagot milyen élelmiszer előállításához lehet felhasználni,
számos esetben egyes adalékanyagok csak 1-1 speciális termékhez használhatók fel.

A feldolgozás során használt oltókultúrák és enzimek esetén minden esetben szükség van a termékek a gyártó vagy forgalmazó által kiállított GMO mentességi igazolására. Az ehhez szükséges
formanyomtatvány (K0430HU_HOG) honlapunkon elérhető.
Aromák használata esetén csak természetes ízesítőanyagok és ízesítőkészítmények használhatók, azaz szintetikus termékek nem. Ezen termékek specifikációján túl a gyártó/forgalmazó által
kiállított GMO-mentességi igazolásra is szükség van.
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