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HANDELSNORM FÖR BORDSDRUVOR

I DEFINITION AV PRODUKTEN
Denna norm gäller för bordsdruvor av sorter av Vitis vinifera L., som är avsedda att levereras
färska till konsumenten, dock inte bordsdruvor avsedda för industriell bearbetning.

II KVALITETSBESTÄMMELSER
Syftet med normen är att ange de kvalitetskrav som bordsdruvor ska uppfylla efter
iordningställande och förpackning.
A. Minimikrav
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna
ska klasar och druvor vara
— friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem
olämpliga för konsumtion,
— rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,
— praktiskt taget fria från skadedjur,
— praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,
— fria från onormal yttre fuktighet,
— fria från främmande lukt och/eller smak
Dessutom ska druvorna vara
— hela,
— välformade,
— normalt utvecklade.
Solpigmentering är inte ett fel.
Bordsdruvorna ska ha en sådan utveckling och mognad att de
— tål transport och hantering,
— är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten
B. Mognadskrav
Druvsaften ska ha ett brytningsindex på minst
— 12 brixgrader för sorterna Alphonse Lavallée, Cardinal och Victoria.
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— 13 brixgrader för alla andra sorter med kärnor.
— 14 brixgrader för alla kärnfria sorter.
Dessutom ska alla sorterna ha en tillfredsställande balans i förhållandet surhetsgrad – sockerhalt.
C. Klassificering
Bordsdruvor indelas i följande tre klasser:
i) Klass Extra
Bordsdruvor i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för
sorten och det område där de odlas. Druvorna ska vara fasta, väl fästade, sitta jämnt fördelade i
klasen och vara praktiskt taget täckta av dagghinnan.
De får inte ha några fel, med undantag av mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar
produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen
ii) Klass I
Bordsdruvor i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för
sorten och det område där de odlas. Druvorna ska vara fasta, väl fästade och i så stor utsträckning
som möjligt vara täckta av dagghinnan. De får dock sitta mindre jämnt fördelade i klasen än i klass
”Extra”.
De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna
utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen.
— mindre fel i formen.
— mindre färgfel.
— mycket lätta solskador som endast påverkat skalet.
iii) Klass II
Denna klass omfattar bordsdruvor som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som
uppfyller de minimikrav som anges ovan.
Klasarna får ha mindre fel i formen, utvecklingen och färgen om dessa inte försämrar de
egenskaper som i odlingsområdet är typiska för sorten.
Druvorna ska vara tillräckligt fasta, tillräckligt väl fästade och i så stor utsträckning som möjligt ha
kvar sin dagghinna. De får sitta mindre jämnt fördelade i klasen än i klass I.
Följande fel får förekomma förutsatt att bordsdruvorna bibehåller sina väsentligaste egenskaper i
fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:
— fel i formen.
— färgfel.
— lätta solskador som endast påverkat skalet.
— lätta stötskador.
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— mindre fel i skalet

III BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING
Storleken bestäms av klasarnas vikt.
En klase ska väga minst 75 g. Denna bestämmelse gäller inte portionsförpackningar

IV TOLERANSBESTÄMMELSER
I varje parti medges, i alla saluföringsled, en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och
storlekskraven för den angivna klassen.
A. Kvalitetstoleranser
i) Klass Extra
5 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I.
Inom denna tolerans får högst 0,5 % bestå av klasar som uppfyller kvalitetskraven för klass II.
ii) Klass I
10 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II.
Inom denna tolerans får högst 1 % bestå av produkter som varken uppfyller kraven för klass II eller
minimikraven, eller av produkter angripna av röta.
iii) Klass II
10 % i vikt av klasar som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven. Inom denna
tolerans får högst 2 % bestå av produkter angripna av röta.
B. Storlekstoleranser
För samtliga klasser: 10 % i vikt av klasar som inte uppfyller storlekskraven för klassen. Varje
detaljhandelsförpackning får innehålla en klase som väger mindre än 75 g för att justera vikten,
förutsatt att klasen uppfyller övriga krav som gäller för klassen i fråga.

V BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION
A. Enhetlighet
Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla klasar av samma ursprung,
sort, kvalitet och mognadsgrad.
I klass ”Extra” ska klasarnas storlek och färg vara praktiskt taget enhetliga.
En blandning av bordsdruvor av tydligt olika sorter kan dock förpackas tillsammans i en
förpackning om de är enhetliga avseende kvalitet och, för varje sort, avseende ursprung.
Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.
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B. Förpackning
Bordsdruvorna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.
De material som används inuti förpackningen ska vara rena och så beskaffade att de inte kan
orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper
eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är
giftfria.
De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar
några synliga spår av lim eller skadar skalet.
Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar, men en högst 5 cm lång del av
vinrankan får sitta kvar på klasens stjälk som en form av specialexponering.

VI BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING
Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt
tryck vara märkt med följande uppgifter:
A. Identifiering
Packarens och/eller avsändarens namn och adress.
Dessa uppgifter får ersättas med följande:
— för alla förpackningar med undantag av färdigförpackningar: En kod som identifierar packaren
och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som
föregås av uppgiften ”packare och/eller avsändare” eller motsvarande förkortning;
— för färdigförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom unionen, varvid
dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ”packad för:” eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det
på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska
tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara
nödvändig.
B. Typ av produkt
— ”Bordsdruvor” om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.
— Sortens namn. Om det rör sig om en blandning av bordsdruvor av tydligt olika sorter ska
samtliga sorter i förpackningen anges.
C. Produktens ursprung
— Ursprungsland1 och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

— Om det rör sig om en blandning av bordsdruvor av olika sorter och ursprung ska
ursprungslandet anges i omedelbar närhet av motsvarande sorts namn.

—————————
1

Landets fullständiga eller vanligaste namn ska anges.
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D. Handelsmässiga upplysningar
— Klass.
— ”Klasar under 75 g avsedda för portionsförpackningar”, i förekommande fall.
E. Officiellt kontrollmärke (frivilligt)
Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa
förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som
samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt
som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges
på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

