
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spo żywczych

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.16

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.16-01-01_zo

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1:  Schemat technologiczny produkcji sałat ki z kurczakiem z uwzgl ędnieniem 
CCP

R.1.1 gotowanie warzyw
R.1.2 krojenie 
R.1.3 grillowanie piersi z kurczaka lub grillowanie kurczaka
R.1.4 mieszanie składników
R.1.5 pakowanie jednostkowe
R.1.6 pakowanie zbiorcze
R.1.7 magazynowanie lub przechowywanie

R.1.8
CCP (krytyczne punkty kontrolne) wyznaczone przy co najmniej 2 z podanych czynności: 
przyjęcie/odbiór surowca, grillowanie, mieszanie, pakowanie, magazynowanie

R.2
Rezultat 2: Zapotrzebowanie na surowce, dodatki i m ateriały pomocnicze 
(opakowania) 

wpisane:
R.2.1 marchew 150 kg lub 150 
R.2.2 majonez 112,5 kg lub 112,5
R.2.3 ogórki kiszone 105 kg lub 105 i ziemniaki 105 kg lub 105
R.2.4 seler 75 kg lub 75 i  jabłka 75 kg lub 75
R.2.5 grillowane piersi z kurczaka lub kurczak grillowany 60 kg lub 60
R.2.6 kukurydza konserwowa lub kukurydza 37,5 kg lub 37,5
R.2.7 groszek konserwowy lub groszek 22,5 kg lub 22,5
R.2.8 przyprawy lub sól, cukier, pieprz -  7,5 kg lub 7,5

R.2.9
opakowania jednostkowe lub pojemnik z tworzywa sztucznego - 3060 sztuk lub 3060, lub 
3000 i 60

R.2.10 opakowania zbiorcze lub kartony -120 sztuk lub 120

R.3
Rezultat 3: Wykaz bada ń umo żliwiaj ących kontrol ę bezpiecze ństwa zdrowotnego 
wyrobu gotowego 

R.3.1 zagrożenia chemiczne - wpisane: badanie zawartości ołowiu, kadmu oraz azotanów

R.3.2 zagrożenia  mikrobiologiczne - wpisane: badanie obecności Escherichia coli, Salmonella 

R.3.3 zagrożenia fizyczne -  wpisane: badanie szczelności opakowania
R.4 Rezultat 4: Etykieta na opakowanie jednostkowe

R.4.1
składniki - marchew, ziemniaki, ogórki kiszone, jabłka,seler, kurczak grillowany lub  grillowane 
piersi z kurczaka, kukurydza  lub kukurydza konserwowa, groszek lub groszek konserwowy, 
sól, cukier, pieprz; majonez

R.4.2 warunki przechowywania - temperatura od 0°C do 4°C
R.4.3 masa netto - 250 g

R.4.4 wartość odżywcza (250 g produktu) - wartość energetyczna 1080 kJ/257,5 kcal 

R.4.5
wartość odżywcza (250 g produktu) - białko 7,75 g lub 7,8 g; węglowodany 17,75 g lub 17,8 
g, w tym cukry 10,75 g  lub 10,8 g; tłuszcze 17,25 g lub 17,3 g, w tym tłuszcze nasycone 1,75 
g lub 1,8 g;  sód 1 mg                                                                                                                                                                                   

R.4.6
termin przydatności do spożycia: 2018.01.17 lub 2018-01-17 lub 20180117  lub 2018 styczeń 
17                                                                                                          

R.4.7
nr partii  - 20180117A lub 2018.01.17A lub 2018-01-17A lub A20180117 lub A.2018.01.17 
lub A-2018-01-17

R.4.8
inne informacje - zawiera alergeny: seler i śladowe ilości gorczycy, nie zawiera konserwantów

zawiera wpisane  następujące informacje (mogą być w innym brzmieniu pod warunkiem wartości 
merytorycznej:

uwzględnione (również w innym brzmieniu pod warunkiem poprawności merytorycznej):
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