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Ważne  
wartości graniczne temperatury

Incoming  
goods

Mięso, ryby – głęboko mrożone ≤ -18 °C

Głęboko mrożone produkty ≤ -18 °C

Lody ≤ -18 °C

Mięso, ryby – mrożone ≤ -12 °C

Świeże ryby ≤ 2 °C

Mięso mielone (od przedsiębiorstw w UE) ≤ 2 °C

Przetwory mięsne (przygotowane i sprzedawane na miejscu) ≤ 2 °C

Podroby ≤ 3 °C

Świeży drób, króliki, zającę, mała zwierzyna ≤ 4 °C

Przetwory mięsne (od przedsiębiorstw w UE) ≤ 4 °C

Przetwory mięsne (przygotowane i sprzedawane na miejscu) ≤ 4 °C

Świeże mięso (zwierzęta kopytne, duża zwierzyna) ≤ 7 °C

Gotowane produkty mięsne, wyroby garmażeryjne ≤ 7 °C

Ryby wędzone ≤ 7 °C

Wypieki z niecalkowicie upieczonym nadzieniem ≤ 7 °C

Jajka (od 18 dnia po zniesieniu) 5 do 8 °C

Wartości graniczne temperatury – 
towary przychodzące

Podczas kontroli towarów przychodzących wynik musi być udokumentowany w 
specjalnych wykazach. Jeżeli wartości graniczne zostały przekroczone, towary 
muszą zostać odrzucone. Musi to być potwierdzone podpisem dostawcy 
(kierowcy).
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3. Pomiar penetracyjny: Jeśli temperatura jest nadal zbyt wysoka, na jednym 
    lub kilku kubkach z jogurtem przeprowadzany jest pomiar penetracyjny. 
    Sonda jest wkładana do środka przez pokrywę, co umożliwia prawidłowy 
    pomiar temperatury we wnętrzu produktu. 

Pomiar towarów przychodzących w 3 etapach?

Jak mierzyć poprawnie?
Najdokładniejszy pomiar to zawsze pomiar temperatury wewnątrz produktu,
tj. sonda penetracyjna umożliwia pomiar wewnątrz produktów spożywczych. 
Wada: opakowanie może zostać uszkodzone.

Aby tego uniknąć przygotowano trzystopniowy proces:

1. Pomiar temperatury powierzchni w podczerwieni (nieniszczący):
    Najpierw zeskanować powierzchnię za pomocą przyrządu pomiarowego na 
    podczerwień. Jeśli temperatura jest prawidłowa, test jest zakończony. 
    Przykład: kubki z jogurtem mają temperaturę 5°C (cel: maks. 8°C).

2. Pomiar kontaktowy temperatury powierzchni (nieniszczący):
    Czy temperatura niektórych kubków z jogurtem przekracza 8°C? Wtedy 
    pomiędzy dwoma kubkami z jogurtem umieszczana jest sonda kontaktowa i 
    przeprowadzany jest pomiar.

Pomiar na podczerwień Pomiar kontaktowy Pomiar penetracyjny


