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REKOMENDACIJOS PARAMAI SKIRTO MAISTO TVARKYMUI, KURIOS
TAIKOMOS TIK LABDAROS IR PARAMOS FONDO „MAISTO BANKAS“
TEIKIAMIEMS MAISTO PRODUKTAMS UKRAINAI
MAISTO SAUGA:
• Greitai gendantis, šaldytas maistas laikomas, transportuojamas (tvarkomas) laikantis
temperatūrinio režimo visoje tiekimo grandinėje.
• Paramai netiekiamas ir nepriimamas maistas, jei maisto tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti
iki...“ yra pasibaigęs (įvertinti, kiek gali užtrukti tokių produktų pristatymas – užtikrinama
pakankama likusi laikymo trukmė, kad maisto produktą būtų galima saugiai perskirstyti ir galutinis
vartotojas jį galėtų saugiai vartoti).
• Paramai netiekiamas maistas, kuriam pritaikytos rinkos ribojimo priemonės (tiekimas rinkai
laikinai sustabdytas, uždraustas).
• Maistui pakuoti ir kitaip su juo liestis turi būti naudojami tik tam tikslui skirti su maistu
besiliečiantys gaminiai ir medžiagos.
• Už maisto saugą atsako maistą paramai tiekiantis asmuo, priėmus maisto produktus skirtus paramai
už tinkamą tolimesnį jo tvarkymą atsakingas paramą gavęs asmuo.
• Maistą paramai gali tiekti tik tie subjektai, kurie yra registruoti/patvirtinti Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (reikalavimas taikomas ūkio subjektams).
PARAMAI GALI BŪTI TEIKIAMA
(nebaigtinis sąrašas)
Trumpo galiojimo (greitai gendantys) produktai,
tačiau būtina užtikrinti, kad produktai nebūtų
pasibaigusio tinkamumo vartoti termino („Tinka
vartoti iki...“)
Netinkamai supakuoti produktai, tačiau pakuočių
pažeidimai neturi įtakos maisto saugai
Ant maisto produktų pateikiama minimali
reikalaujama ženklinimo informacija (žr.
„Ženklinimas“)

PARAMAI NEGALI BŪTI TEIKIAMA
Produktai, kurie gali sukelti neigiamą poveikį
žmonių sveikatai (nesaugūs produktai);
išorinių gedimo požymių turintis maistas

Produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas yra
pasibaigęs („Tinka vartoti iki...“)
Pažeista „šalčio grandinė“ (neužtikrintas
temperatūrinis režimas, tinkamos laikymo,
gabenimo sąlygos). Transportuojant maistą turi
būti atsižvelgta į produktų pobūdį (šaldytas ir
atšaldytas maistas transprtuojamas atskirai).
Produktai, kurie neatitiko pirminių planuotų Produktai su pakuočių pažeidimais, turinčiais
kokybinių reikalavimų (dėl spalvos, dydžio, įtakos maisto saugai
kiekio ir pan.)
Alkoholiniai gėrimai
Namuose pagaminti maisto produktai
Jūrų gėrybės
Neteikti maisto produktų pagamintų valstybėse,
kurios tiesiogiai dalyvauja agresijoje prieš
Ukrainą
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ATSEKAMUMAS:
•

•
•

Paramą maistu teikiantis asmuo (pvz., prekybos centras, maisto produkto gamintojas ir pan.) turi
saugoti atsekamumo duomenis, esant poreikiui, nedelsiant pateikti informaciją apie suteiktą paramą
(kokiai organizacijai, kokį maistą, kada ir kiek jo pateikė).
Paramos gavėjas (pvz., labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“) turi saugoti atsekamumo
duomenis (iš kokio ūkio subjekto, kada, kokių ir kiek produktų gavo).
Labdarai teikiamas maistas turi turėti lydimuosius dokumentus, užtikrinančius produktų
atsekamumą, pvz., priėmimo aktas, priėmimo-perdavimo aktas ir/ar krovinio važtaraštis.

ŽENKLINIMAS:
•

•
•

Pagrindiniai duomenys, kurie privalo būti pateikti ženklinimo etiketėje (ant kiekvienos pakuotės):
Maisto produkto pavadinimas;
Tinkamumo vartoti terminas;
Laikymo, vartojimo sąlygos.
Specialių reikalavimų produktų ženklinimo informacijos kalbai nėra.
Ženklinimo reikalavimai netaikomi daržovėms, vaisiams (pvz., bulvės, morkos, kopūstai ir pan.).

FASAVIMAS:
•

Rekomenduojama produktus fasuoti į mažesnės talpos pakuotes (pavyzdžiui, iki 20 kg svorio),
atsižvelgiant į produktų rūšį (nepakuoti į didmaišius).

SVEIKATA:
•

Asmenys, turintys per maistą plintančios infekcijos požymių (viduriavimas, vėmimas ir pan.),
išorinių pūliuojančių, atvirų ir pan. žaizdų, neturi tvarkyti maisto.

_______________________________
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