Garantert

NORDÅS
GÅRDSKJØTT

Se også: Viltmottak

KVALITETSKRITERIER MOTTAK VILTKJØTT
GJELDENDE FRA 10.09.2019
Nordås Gårdskjøtt er som mottaker av viltslakt, avhengig av at kjøttet vi kjøper er av
god hygienisk kvalitet. Slakt som ikke samsvarer med våre krav, vil bli avvist grunnet de
strenge krav som stilles til råvaren og videre bearbeiding av kjøttet.
Kvaliteten på sluttproduktet kan aldri bli bedre enn råvaren vi får inn.
CWD : ALLE DYR OVER 2 ÅR SKAL PRØVETAS . SE MATTILSYNETS RETNINGSLINJER.
Koden på prøvetagingen må festes på egenerklæringnen som følger slaktet og CWD prøvene må
sendes umiddelbart.
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Ved slakting må det utvises stor forsiktighet ved utvomming. Det må ikke skjæres hull på organer slik at
slaktet blir tilgriset av vom eller tarminnhold.
Ved utvomming og oppdeling må det brukes plastforklær, engangshansker(skiftes ofte!) og sterile kluter til å
rengjøre kniven, slik at slaktet ikke blir reinfisert under behandlingen.
Ved transport av slaktet, er det svært viktig å sørge for god innpakking.
Slaktet skal snarest mulig etter felling kjøles ned til 7 grader.
Varmvekt korrigeres med 4%(samme dag) 3% og 2% etter når dyret er skutt.
Dersom slaktet er stemplet eller vurdert av feltkontrollør, er det ikke nødvendig at innmat medfølger.
Dersom slaktet ikke er vurdert av feltkontrollør må hodet samt komplett innmat medfølge: hjerte, lunger (2),
nyrer (2), lever, milt. Innmaten skal behandles skånsomt og hygienisk, spesielt hjertet da dette benyttes til
videre bearbeiding. Ved manglende innmat, vil slaktet bli avvist.
Avviste slakt grunnet mangler i henhold til våre kriterier, belastes jeger med kr 1000,Vi tar kun imot elg som fri for vom- og tarmskader. Vi vil ha informasjon dersom dyret har vært
skadeskutt/stresset, da dette betinger bruken av råvaren.
Ved levering til mottak skal elgen være flådd og «kvartet», dvs. delt på langs samt delt mellom 3. og 4. ribbein
(regnet bakfra).
Skrottene må leveres til våre mottak innen 48 timer etter felling.
NB! Ved viltmottaket Kistefos/Veståsen leveres elgen med skinn innen 12 timer etter felling.

Jeg bekrefter at jeg er innforstått med betingelsene og at min leveranse er i henhold til
de krav som stilles.
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