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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot norm.y. Przedmiotem normy j est felis6wka - napój z maślanki spożywcze j, naturalne j
poddanej fermentacji alkoholowej przez dodanie
dro żdży i cukru.
1.2. Oznaczanie

Na banderoli lub etykiecie należy podać.co najmniej:
a ) znak producenta (zakładu),
b) nazwę produktu ,
c) termin pr zydat nośc i do spożycia (ostat ni
dzień przydatności do spożycia ),
d) cenę detal i czną .

FELIS6WKA BN-66!8042-D1
1.3. Normy

zwią z ane

PN-65!A-86041 Mleko i prze twory mleczarskie. Pobieranie próbek
PN-75!A-86130 Mleko i przetwory mleczarskie. NapOje mleczne. Metody badań
2. WYMAGANIA JAKOOCIOWE
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3.1.2. Opakowanie p oś ~ednie felisówki
skr zynki metalowe z przegrodami .

stanowią

3.2. Przechowywanie. Feli sówkę należy przechowywać w klimatyzowanych pomieszczeniach lub urzą
dzeniach chł odniczyc h c zys tych, bez obcych zapać h6w , chroniącyc h produkt przed światłe m, o
tempe raturze nie wyższej niż 5 - 10°0, okres przydat n ości do spożycia wynosi 2 dni od zakończenia
proce su produkcy jnego .
3.3. Transport.

Środki

transport owe powinny zabezpieczać fe lisówkę przed wstrząs ~li ,świat łem,
deszczem i kurzem oraz zD_acznym1 zmianami temperat ury.
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4. BADANIE
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4 . 1. Pobieranie próbek - wg PN-65!A-86041.

sacharo zy , alkoholu i suchej masy
okresowo .

zawart ość

si ę

3. OPAKOWANIE, PRZEOHOWYWANIE I TRANSPORT

4.2 . Ocena organoleptyczna i oznaczenia chemiczne - wg PN-75/A-86130.

3.1. Opakowanie
3.1.1. Opakowanie bezpośrednie fel i sówki- stanowią butelki hermetycznie zamykane o poj emno ści 0,3
±0, 5%, 0,5 ±0,3% litra. Po zamknięci u butelki zabezpiecza się bandero lą.

4.3. Ocena partii. Part i ę feli s6wki należy
za zgodną z wymaganiami normy, j e żeli wyniki
dań wszystkich pr6bek odpowi adaj ą wymaganiom
danym w rozdz . 2 .

uznać

bapo-

Centralny Zwią z ek Spółdzielni Mleczarskich
Instytut Przemysłu Mleczarskiego
Ustanowiono przez Zar~qd CZSMI dnia 28 lipca 1966 r.
ja ko norma obowiqzując a w zakresie prod ukcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1967 r.
(Mo n. Pol. nr 56/ 1966 poz. 2 75)
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