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1.

W S TĘP

1 . 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
sza,mpan serwatkowy, napój gotowy do spożyoia wyprodukowany z serwatki, poddany fermentacji alkoholowej przez dodanie drożdży pieka:r;-niozych
i
cukru z ewentua lnymi doda,tka,mi smakowymi.
1. 2 . Oznaczenie
SZAMPAN SER'IIATKOl'lY

BN-66/8042-05

1.3. Normy związane
PN-65/A-86041 Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie próbek
PN-75/A-S6130 Mleko i przetworY mleczarskie. Napoje mleczne. Metody badań

jednolity w całej magie,
lekko mętny, widoczne części
dodanych przypraw
jasnoż6łta z odcieniem zielonkawym

płyn

i konsystencja

Bar wa

czysty, przyjemny, słodkawo-kwaskowy, orzetwiający

Smak i zapach
KwasowośĆ,
Zaw a rto ść

oSK

s acharozy,
ni e mniej niż
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Butelki

zamknięte

powinny

być

zabezpieczone

ba~

derolą..

Na banderoli lub etykiecie należy podać co najmniej:
a) znak producenta (zakładu),
b) nazwę produktu,
o) termin przydatności do spożycia, (ostatnid~ń
przydatności produktu do spożycia),
d) cenę detaliczną.
3.2. Przeohowywanie. Szampan serwatkowy należy
przechowywa,ć w klimatyzowanych pomieszczeniach lub
urządzeniach Chłodniczych, czystych bez obcych zapachów, chroniących produkt przed światłem, w temperaturze od
~ SOC. Okres przydatnośoi do spoży
cia wynosi 2 dni od zakończenia prooesu produkcyjnego.

°

2. WYMAGANIA J AKO~CIOVlE

W y g ląd

ozarskie zamykane zakrywką z folii alumini.o wej o
pojemności 0,25 ±0,0125 l i 0,5 ±0,015 l oraz beozki do piwa.

3.3. Transport. ~rodki transportu powinny za,bezpieczać szampan serwatkowy
przed wstrząsa m i,
deszozem, .światłem i kurzem oraz znaoznymi zmianami temperatury.
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4. BADANIA JAKO ~ CIOWE
4.1. Pobieranie próbek - wg PN-65/A-86041 .

S

4.2. Ocena organoleptyczna i oznaczanie chemicz~ - wg PN-75/A-86130.

3. OPAKOWANI E, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
3.1. Opakowanie szampana serwatkowego stanowią
butelki szklane, hermetycznie zamykane o pojemnośc i 0,3 tO, 012 5 l i 0,5 ±0,015 l butelki
mle-

4.3. Ocena partii. Partię szampana serwatkoweg o
należy uznać za zgo d ną z wymaganiami normy, jeż e 11 wyniki badań wszystkich próbek odpowiadają wymaganiom podanym w rozdz. 2.
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Uwagi do wydania V
W stosunku do wydania IV

- bez zmian

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich
Instytut Przemysłu Mleczarskiego
Ustanowiona przez Zarzqd CZSMI dnia 28 lipca 1966 r_
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1967 r.
(Mon. Pol. nr 56/1966 poz. 275)

Wydanie V
W YDAWNICTWA NORM A LIZACYJNE

Cen a

zł

1.80

