Optymalne warunki przechowywania i transportu jaj spożywczych
Jaja należy przechowywać i transportować w temperaturze zapewniającej
optymalne zachowanie ich właściwości higienicznych, najlepiej stałej, o ile właściwy
organ nie ustanowi wymogów w zakresie temperatur w pomieszczeniach służących do
składowania jaj oraz w pojazdach służących do przewożenia jaj z i do takich zakładów.
Opakowania zawierające jaja klasy „A” posiadają jako specjalny warunek
przechowywania wskazówkę zalecającą konsumentom przechowywanie jaj po zakupie
w warunkach chłodniczych.
Surowce i składniki żywności magazynowane powinny być przechowywane w
odpowiednich warunkach ustalonych tak, aby zapobiegać ich zepsuciu i chronić przed
zanieczyszczeniem. Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywność
musi być chroniona przed zanieczyszczeniem i zepsuciem, które mogą spowodować, iż stanie
się niezdatna do spożycia przez ludzi, szkodliwa dla zdrowia lub zanieczyszczona w taki
sposób, że byłoby nierozsądne oczekiwać, iż zostanie w tym stanie skonsumowana. Ponadto
surowce, składniki, półprodukty i wyroby gotowe, które mogłyby sprzyjać wzrostowi
chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzeniu się toksyn muszą być przechowywane w
temperaturach, które nie powodowałyby ryzyka dla zdrowia bez naruszenia łańcucha
chłodniczego. Ograniczone okresy, kiedy temperatura nie jest kontrolowana są dopuszczalne,
aby przystosować się do zasad postępowania przyjętych w trakcie przygotowywania,
transportu, magazynowania, wystawiania na sprzedaż i dostarczania żywności, pod
warunkiem, że nie powoduje to ryzyka dla zdrowia.
Żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia
człowieka, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji ponoszą podmioty działające na rynku spożywczym.
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