DOCUMENTUL UNIC
Prezentul document unic descrie principalele elemente ale caietului de sarcini, cu
titlu informativ

I.

INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ SPRE ÎNREGISTRARE

II.

SOLICITANT
Asociaţia producătorilor şi promotorilor de băuturi alcoolice tari de Nimoreni,
asociaţie patronală, MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 49/5, MD - 2012, Chişinău, Republica Moldova

III.

CLASA/PRODUSUL

NCL (10)
33 - rachiu de caise.
IV.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Rachiul de fructe este o băutură alcoolică tare, fabricată din distilat de fructe, cu sau fără
învechire ulterioară în contact cu lemnul.
Proprietăţile organoleptice
Aspectul exterior al "Rachiului de caise de Nimoreni" corespunde unui lichid limpede, fără
particule în suspensie şi sediment, lichid incolor. Rachiul are aromă de alcool, cu nuanţe uşoare
de caise, iar gustul este curat şi arzător.
Caracteristicile fizico-chimice
-

Concentraţia alcoolică
39,0 % vol;
Concentraţia în masă a substanţelor volatile, inclusiv 2,0 g/dm 3;
Alcooli superiori
1,5-6,0 g/dm3 a/a;
Esteri medii
0,45- 3,50 g/dm3 a/a;
Acizi volatili
0,02-1,50 g/dm3 a/a;
Aldehide
0,03-0,50 g/dm3 a/a;
Alcool metilic
nu mai mult de 10 g/dm3 a/a.
Caracteristicile microbiologice

Caracteristicile microbiologice sunt determinate de realizarea mai multor proceduri,
după cum urmează:
- controlul calităţii fructelor pe plantaţie;

-

V.

culesul ales;
certificatul igienic al fructelor;
instruirea personalului privind igiena personală;
respectarea instrucţiunilor de spălare a utilajului tehnologic, certificatul de
conformitate, igienic/raport de încercări de la producător;
efectuarea probei de laborator;
respectarea cerinţelor fişei tehnice de la producător privind pregătirea maielei de
levuri şi dirijarea temperaturii de fermentare +15 +18°C.
DESCRIEREA MATERIILOR

Pentru fabricarea "Rachiului de caise de Nimoreni" se utilizează următoarele materii
prime şi materiale:
- distilate de fructe;
- apă potabilă conform standardelor în vigoare;
- carton pentru filtrarea lichidelor alimentare însoţit de certificatul de conformitate a
calităţii şi certificatul igienic, eliberat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova;
- se admite utilizarea altor materiale conform normelor în vigoare.
La producerea "Rachiului de caise de Nimoreni" se utilizează următoarele soiuri de
caise: "Falcă roşie", "Ananas".
VI.

DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE PRODUCERE/PRELUCRARE

"Rachiul de caise de Nimoreni", produs conform caietului de sarcini, se obţine
respectând metoda tradiţională de producere şi în conformitate cu reglementările naţionale
privind producţia alcoolică. La producerea rachiului se respectă cu stricteţe următoarele
etape:
- Recepţia fructelor;
- Sortarea şi spălarea fructelor;
- Prelucrarea fructelor;
- Fermentarea;
- Distilarea;
- Fracţiunea de frunte;
- Fracţiunea de mijloc;
- Fracţiunea de coadă;
- Deşeurile;
- Egalizarea;
- Depozitarea;
- Pomparea în cisterne şi livrarea;
- Filtrarea de control;
- Îmbutelierea;
- Doparea;
- Oformarea;
- Ambalarea;
- Depozitarea.

VII.

ARIA GEOGRAFICĂ

Aria geografică pentru producerea rachiului de caise de Nimoreni este localitatea
Nimoreni din raionul Ialoveni.
VIII.

LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICA

"Rachiul de caise de Nimoreni" este produs în localitatea Nimoreni, raionul Ialoveni.
Materia primă de bază din care se prepară produsul este furnizată din regiunea "Codru" a
Republicii Moldova. Faptul că produsul este originar din aria geografică delimitată se
demonstrează prin existenţa unui sistem de trasabilitate pus în practică de la intrarea
materiei prime la locul de producere pînă la obţinerea produsului finit cît şi prin
concordanţa dintre cantitatea de produse comercializate sub denumirea "Rachiu de caise
de Nimoreni" şi cantitatea de materie primă transformată.
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI ETICHETAREA
În etichetarea produsului cu indicaţia geografică se folosesc următoarele indicaţii
obligatorii:
- denumirea produsului;
- menţiunea Indicaţie Geografică Protejată însoţită de simbolul naţional asociat
acesteia;
- inscripţia "Fabricat în Moldova”;
- denumirea întreprinderii producătoare, adresa, telefonul;
- denumirea produsului;
- lista ingredientelor, inclusiv aditivi alimentari;
- volumul nominal al produsului preambalat exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l),
centimetri cubi (cm3), sau mililitri (ml);
- concentraţia alcoolică (% volum);
- data fabricării;
- condiţiile de păstrare;
- termenul de valabilitate;
- informaţia cu privire la certificare;
- codul de bare;
- indicativul documentului normativ pe produs;
- numărul de identificare a lotului, precedat de menţiunea "L".
X.

REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI DE SARCINI

http://www.db.agepi.md/Geogrlndications/Details.aspx?id=3579&cs=5&domain=1

