Ab Tajma Oy 4660

A

Lamm, får / Karitsa, lammas EKONOMI

versio 17.5.16

Kedjeinformation till slakteri / Ketjuinformaatio teurastamolle
1.

Referens = datering då djuren anländer till slakteriet
Viitenumero = päivämäärä eläimet saapuvat teurastamoon

2.

Producent / Tuottaja

Namn / Nimi
Näradress / Lähisoite
Postnummer o. -anstalt/ Postinumero ja -paikkakunta
Telefon / Puhelin
Lägenhetssignum / Tilatunnus
E-mail / Sähköposti
3.

Ekologiska djur / Luomueläimiä Ja /Kyllä
Nej /Ei
Överensstämmelseförsäkrans nummer eller leverantörens ekoregisternummer /
Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen numero tai tuottajan luomurekisterinumero:

4.

Djurens antal st / Eläinten lukumäärä kpl
Djurens ID-nummer och födelsetider: printa från djurregister och bifoga som skilt bilaga. / Eläinten EUtunnukset ja syntymäajat: tulosta korvanumeroluettelo eläinrekisteristä ja toimita erillisenä liitteenä.

5.

Har det på gården förekommit sjukdomar eller andra riskfaktorer som påverkar livsmedelssäkerheten under det senaste
året? / Onko tilallanne esiintynyt elintarviketurvallisuuteen vaikuttavia sairauksia tai muita ongelmia viimeisen vuoden
aikana?

Nej / Ei

Ja / Kyllä

Salmonella, analysdag / toteamispäivä
EHECK, analysdag / toteamispäivä
Annat, vad? / Muuta, mitä?
6.

Har gården ikraftvarande begränsande bestämmelser som myndigheterna utfärdat? / Onko tilalla voimassa
viranomaisen asettamia rajoittavia määräyksiä?

Nej / Ei
7.

Finns det märkbara avvikelser i djurens hälsotillstånd eller gödselförorening? / Onko teuraaksi tulevissa eläimissä
havaittavissa sairauden oireita tai lantaisuutta?

Nej / Ei
8.

Ja, vad? / Kyllä, mitä?

Ja, vad? / Kyllä, mitä?

Har djur som insänds fått läkemedel eller medicinfoder med karenstid de senaste tre månaderna? (Försäkra att
karenstiderna för de djur som insänds har gått ut.) / Onko teuraaksi tulevia eläimiä lääkitty varoajallisella lääkkeillä tai
lääkerehulla viimeisten 3 kuukauden aikana? (Varmista, että teuraaksi tulevien eläinten varoajat ovat päättyneet.)

Nej / Ei

Ja, vad? / Kyllä, mitä?
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Ab Tajma Oy 4660

B

Lamm, får / Karitsa, lammas EKONOMI

versio 17.5.16

Ekonomistyckning / Ekonomi-leikkuu
NÄR HÄMTAR NI KÖTTET FRÅN SLAKTERIET / AIKATAULU, MILLOIN NOUDATTE LIHAT TEURASTAMOLTA:

Namn på etiketten /
Etikettiin tuleva nimi

BAKBEN / TAKAJALKA
Stek benfri / Paisti luuton
Rostbiff med kappa /Paahtopaisti
Läggar / Potkat
RYGG / SELKÄ
Dubbla kotlett / Parikyljys
Ytterfile’ / Ulkofilee
FRAMBEN / ETUJALKA
Bog med ben / Lapa luullinen
Läggar / Potkat
FRAMDEL / RUHON ETUOSA
Till maletkött / Jauhelihaan
SIDA / KYLKI
Ribs / Ribsit (=revbespjäll/paahtokylki)
Maletkött / Jauheliha
x
ORGAN O. ANNAT/ ELIMET JA MUUT
Lever / Maksa

x

Ordinarie storlek/
Peruskoko

Prissättning/
Hinnoittelu

X
1 /påse, pussi
2 /påse, pussi
2 /påse, pussi
4 /påse, pussi
1 /påse, pussi
1 /påse, pussi
2 /påse, pussi

4 bitar/sida 4 palaa/kylki
ca/n. 500 g
1 / påse, pussi

Skinn / taljat
Retur av skinnen, saltade / Vuotien palautus
suolattuna
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Ab Tajma Oy 4660

C

Lamm, får / Karitsa, lammas EKONOMI

versio 17.5.16

Respons på kedjeinf. till ursprungsgård / Palauteinformaatio teurastamolta tilalle

1. Ante mortem–besiktning resultat / tarkastuksen tulokset
Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

2.

Info om kassering, vilkorlig godkännande /
Tieto lihan hylkäämisestä, ehdollisesta hyväksymisestä

Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

3.

De fynd som orsakat kassering /
Hylkäämiseen johtaneet löydökset

Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

4.

Resultat av betydande laboratorieanalyser /
Merkittävät laboratorioanalyysien tulokset

Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

5.

Annat att informera / Muuta informoitavaa

D

Poduktflödesbokföring av ekokött i Tajmas anläggning /
Luomun tuotevirtakirjanpito Ab Tajma Oy:n laitoksessa

Datum

Produkt / Tuote

+/- kg

Mottagare / Vast.ottaja

Obs / Huom
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