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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. PrzedmiGtem normy jest m~
lanka paszowa otrzymana po wydzieleaiu masł a z e
śm ietanki pasteryzowanej, ukwaszonej zakwasem c~s
tych kultur maślarskich, lub nieukwaszonej - ~rze
znaczona na cele paszowe.
1.2. Oznaczenie
MASLANKA PASZOWA BN-66/8049-03
1.3. Normy związane
PN-56/A-86041 Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie pr6bek
PN-15/A-86130 Mleko i przetwory mleczarskie. Napoje mleczne. Metody badań
BN-741.504-5-04 Opakowani a t r ansp:>rtowe me t alowe.
Konwie stalowe ocynowane grzybk owe

3.2. Znakowan::'e. W dokumencie wyayłki lub na przywleszce lub nalepce na każdym opak:>waniu naieży podać co najmniej:
a) oznaczenie wg 1.2 ,
b) naz~ę lub znak producenta,
c) datę produkcji,
d) c enę d etaliczną.
3. 3. Transport. Srodki transportu powinny zabezpie c zać maś lankę paszową przed szkodliwymi wpływa
mi atm$sferycznymi i zaniecz~szczeniem.

4. BADANIA
4.1. Pobieranie pr6bek - wg PN-86/A-86041.
badań

4 .2 . Wykonanie
2 . WYMAGANIA

4.2.1.
Cechy

W s kaźniki

jednolity ba rwy bial e j z odc ieniem kremowym.
Dopusz.cza si ę obecno ść
ś ci ę tego białka oraz wydzielenie serwatki

Płyn

Wy gląd

i barwa

Właściwy
kwaśny

Smak i zapach
Kwasowość,
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niż

suchej masy,
nie mniej niż

Zawarto ść

maś lanki,

4.2 .2.
tycznie.

Określanie wyglądu
Okre ślani e

Dopuszcza si ę dodatek mleka odtłuszczonego oraz
dodatek wody uzasadniony zabiegiem technologicznym
w ilości nie większej niż 10%.
3. OPAKOWANIE, ZNAKOWANIE I TRANSPORT
3.1. Opakowanie dla maślanki paszowej stanowią
konwie wg BN-741504-5-04 oraz kontenery, cysterny,
beczkowozy szczelnie zamknięte.

organolep-

kwasowości

- wg PN-75/A-86130.

4. 2.4. Oznaczanie
PN-7t;jA- 86130.

zawarto ś ci

suchej masy

4.3.

6

smaku i zapachu

4.2.3. Oznacz anie

wg

Częstotliwość badań

Wygląd

%,

i barwy - wzrokowo.

i barwa
badanie każdej partii.
Smak i zapach - badanie każdej partii.
Kwasowo ść - badanie każ dej partii.
Zawartość suchej masy - okresowo, co najmniej
1
r az w miesiącu.
4.4. Ocena partii. Part ię maślanki pas zowej na leży uznać za zgodną z normą jeżeli wYniki
b a dań
odpowiadaj ą wYmaganiom niniej szej normy z , uwzględ
nieniem dopuszczalnej wadliwości określon ej
w
PN-8~/A-86041 załącznik 1 dla napojów mlecznych .
u

KONI E C

INFORMACJE
Wydanie 5 - stan a ktual ny:

wrz esień

DODATKOWE

1986 - uaktualniono normy

z wi ązan e .

Centralny Związek Sp6łdzielni Mleczarskich
In.tyłuł PrzemysIu Mleczarskiego
Ustanowiono przez Zarzqd CZSMI dnIa 11 listopada 1966 r.
jako normo obowiązulqca od dnia 1 stycznia ' 1967 r.
(Mon. PoL nr 6 / 1967 poz. 31)
Wydanie 6
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE .. ALFA " 1987 .

Druk . Wyd . Norm . W-wa , Ark . wyd . o,~5

NakU1eO + .II.Z> Zam . ~4B / 87

Cena

zł

!l.00

