Ab Tajma Oy 4660

Svin grundschema / Sika perusohje

versio 16.5.22

Kedjeinformation till slakteri / Ketjuinformaatio teurastamolle
1. Producent / Tila

Ref; djurens ankomstdag /Viitenro; eläinten saapumispäivä

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

2. Ekologiska djur / Luomueläimiä

Ja /Kyllä
Nej /Ei
Överensstämmelseförsäkrans nummer / Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen numero
Övervakande myndighet FI-EKO nummer / Luomuvalvojaviranomainen FI-EKO numero

3. Tatueringsnummer / Sikojen merkintätunnukset

Djurens antal st / Eläinten lukumäärä kpl

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

Nej / Ei

Ja, vad? / Kyllä, mitä?

5. Finns det märkbara avvikelser i djurens hälsotillstånd eller gödselförorening? / Onko teuraaksi tulevissa eläimissä

havaittavissa sairauden oireita tai lantaisuutta? (Slakteriet får inte ta emot djuren som har gödselförekomst på bukens och
bröstkorgens undersida eller gödselpansar. / Teurastamoon ei saa ottaa eläimiä, joilla on lantapeite mahan alla tai raajojen
sisäpuolella tai lantapanssari.)

Nej / Ei

Ja, vad? / Kyllä, mitä?

6. 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. Obs Eko dubbel karrenstid. / Onko teuraaksi tulevia eläimiä
lääkitty varoajallisella lääkkeillä tai lääkerehulla viimeisten 3 kuukauden aikana? Varmista, että teuraaksi tulevien
eläinten varoajat ovat päättyneet. Huom! Luomu kaksinkertainen varoaika.

Nej / Ei

Ja, vad? / Kyllä, mitä?

Respons på kedjeinf. till ursprungsgård / Palauteinformaatio teurastamolta tilalle
Ante mortem besiktning / tarkastus
Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

Post mortem besiktning / tarkastus
Ingenting att informera / Ei ilmoitettavia tietoja

Fynd / löydykset
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Ab Tajma Oy 4660

Svin grundschema / Sika perusohje

versio 16.5.22

Styckningsinstruktion / Leikkuuohje

Producentens namn på etiketten: /
Etikettiin tuleva tuottajan nimi:

RYGG / SELKÄ
Innerfile’ / Sisäfilee
Ytterfile’ / Ulkofilee
Kotletter / Kyljykset
SKINKA / KINKKU
Innerstek / Sisäpaisti
Rostbiff / Paahtopaisti
Hörnstek / Kulmapaisti
Ytterstek / Ulkopaisti
Flintastek / Flintapaisti
FRAMDEL / ETUPÄÄ
Kassler
Ungskött / Uuniliha
Bog / Lapa
SIDA / KYLKI
Revbenspjäll / Paahtokylki
Sida ben- o svålfri / Kylki luuton nahaton
MALET / JAUHETUT
Maletkött / Jauheliha
x ORGAN / ELIMET
Tunga / Kieli
Kind (tuggmuskel) / Poski (purulihas)
Lever / Maksa

Storlek / Koko

Prissättning/
Hinnoittelu

Fryses/
Pakaste
.

NÄR HÄMTAR NI KÖTTET FRÅN SLAKTERIET / MILLOIN NOUDATTE LIHAT TEURASTAMOLTA

X
hel/ kokonainen
ca/n. 0,8 kg
4 /påse, pussi
hel/ kokonainen
hel/ kokonainen
hel/ kokonainen
hel/ kokonainen
1 /påse, pussi
ca/n 1 kg
1 - 1,5 kg
Hälften till malet / Puolet
jauhelihaan
sida i 4 -6 delar hälften / puolet
sida i 4-6 delar hälften / puolet
ca/n 500 g
2 /påse, pussi
4 /påse, pussi
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Frakt / Kuljetus

Svin grundschema / Sika perusohje

versio 16.5.22

Kött / Liha

Nedanstående information krävs för alla försändelser/ alla olevat tiedot tarvitaan kaikille lähetyksille.

1. Produkt / tuote 2. Avsändningsdatum / pvm 3. Transportbolag/ kuljettaja
4. Adress / osoite 5. Fraktbetalare / rahdinmaksaja
1.

2.

3.

4.
5.
1.

2.

3.

4.
5.
1.

2.

3.

4.
5.

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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