PRODUCTSPECIFICATIES
Pompoenen
Uiterlijk
•
•
•
•

De biologische pompoenen dienen vers, stevig, en droog te zijn.
De kleur moet kenmerkend zijn voor het ras.
De stelen van de pompoenen dienen ingedroogd te zijn.
De biologische pompoenen moeten voldoen aan klasse 2.

Maatvoering
•
De maatvoering dient te voldoen aan de specificaties in de inkoop.
Labeling
Op de product labels dienen de volgende gegevens vermeld te worden;
•
Naam van de teler.
•
Verwijzing naar perceelnaam / -nummer.
•
Ras.
•
Maat in mm en naam.
•
Datum.
Vervoer
•
•

De klant kan de pompoenen laden op het benoemde laadadres op de orderbevestiging. In overleg kan Q-cape
het transport verzorgen tegen een afgesproken meerprijs.
De vrachtwagen dient 15⁰ te zijn bij het vervoeren van de pompoenen.

Gebreken
Niet meer dan 2% van het aantal biologische pompoenen mag een ernstig gebrek vertonen.
Niet meer dan 15% % van het aantal biologische pompoenen mag een gering gebrek vertonen.
•
•

Ernstig
o
Gering
o
o
o

Rot, bederf, schimmel en schurft op de biologische pompoenen.

Kleine vlekken en wratten.
Afwijking in vorm, o.b.v. ras.
Schade zoals: inkepingen, barsten, krassen en butsen ontstaan tijdens het oogsten, sorteren en
verpakken.

Niet getolereerde gebreken
•
Grond, aarde, kluiten, stenen en vuil.
•
Ongedierte.
•
Vreemde voorwerpen.
•
Chemische resten.
•
Ander plantaardig materiaal.
Bewaaradvies
De optimale omstandigheden voor het bewaren van de pompoenen is gekoeld rond de 15⁰. Bewaren op een significant
hogere of lagere temperatuur dan het advies is op eigen risico, dit heeft een groot effect op het product en is daardoor
beperkt houdbaar.
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