Siitake
Tämä lajitteluohje koskee tuoreena myytävää siitaketta (Lentinus edodes).
1. Tuotteen määritelmä
Sienet luokitellaan kahteen ryhmään:



leikatut sienet, jotka on irrotettu alustastaan leikkaamalla. Leikkauspinnan oltava siisti ja
suunnilleen kohtisuorassa pituussuuntaan nähden
leikkaamattomat sienet, jotka on irrotettu alustastaan taittamalla

2. Laatua koskevat säännökset
Vaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen sienten laatu
A. Vähimmäisvaatimukset
Ottaen huomioon kullekin luokalle annetut erityismääräykset ja sallitut poikkeamat sienten
on oltava kaikissa luokissa:











eheitä; määritelmän mukaan leikattuja sieniä pidetään eheinä
erveitä; tuotteita joissa on mätää, tuotteita joiden jalka on voimakkaasti ruskehtava, tai
kulutukseen muuten kelpaamattomaksi pilaantuneita tuotteita ei sallita
puhtaita; lähes vailla näkyviä muita vieraita aineita kuin kasvualustan osia
tuoreen näköisiä
lähes vailla tuholaisia
lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioittumia
vailla vierasta hajua ja/tai makua, eri kasvatusmenetelmistä johtuvat erot huomioonottaen
sienten kehitysasteen ja kunnon on oltava sellainen, että ne:
kestävät kuljetuksen ja käsittelyn, sekä
saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan

B. Luokitus
Sienet luokitellaan kolmeen luokkaan seuraavasti:
1. Ekstraluokka
Tähän luokkaan luokiteltujen sienten on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava muodoltaan,
ulkonäöltään, kehitysasteeltaan ja väriltään kauppamuodolle ominaisia. Niiden on oltava hyvin
muodostuneita. Lakin reunan on oltava sisäänpäin kääntynyt. Sienten on oltava täysin virheettömiä.
lukuun ottamatta hyvin vähäisiä pintavirheitä, jos nämä eivät vaikuta tuotteen ulkonäköön, laatuun,
säilyvyyteen tai pakkauksen ulkoasuun.

2. I-luokka
Tähän luokkaan luokiteltujen sienten on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava muodoltaan
ulkonäöltään, kehitysasteeltaan ja väriltään kauppamuodolle ja kasvatusmenetelmälle ominaisia.
Lakin reunan on oltava sisäänpäin kääntynyt.
Niissä voi olla seuraavanlaisia vähäisiä vikoja edellyttäen, että viat eivät vaikuta tuotteen
ulkonäköön. laatuun, säilyvyyteen ja pakkauksen ulkoasuun:





vähäinen muodon vajavuus
jonkin verran värivaihteluita
vähäisiä pintavikoja
jalassa voi olla jonkin verran kasvualustan osia

3. II-luokka
Tähän luokkaan kuuluvat sienet, joita ei voi luokitella ylempiin luokkiin, mutta jotka vastaavat
edellä määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia. Lakin reuna voi olla kokonaan auennut.
Niissä voi olla seuraavanlaisia vikoja , jos niiden laatuun, säilyvyyteen tai
ulkonäköön liittyvät olennaiset ominaispiirteet säilyvät muuttumattomina:






muotovirheitä
värin vaihteluita
vähäisiä laikkuja
vähäisiä pintavikoja
jaloissa kasvualustan osia

3. Kokoluokittelua koskevat säännökset
Kokoluokka määritellään lakin halkaisijan ja jalan pituuden perusteella seuraavien
vaatimusten mukaan:
1. Minisiitake



lakin halkaisija korkeintaan 25 mm
jalan pituus korkeintaan lakin halkaisija

2. Keskikokoinen



lakin halkaisija 25 mm - 50 mm
jalan pituus korkeintaan lakin halkaisija

3. Suuri



lakin halkaisija yli 50 mm
jalan pituus korkeintaan lakin halkaisija

4. Sallittuja poikkeamia koskevat säännökset
Jokaisessa luokassa sallitaan laatu- ja kokopoikkeamien rajoissa tuotteita, jotka eivät ole määrätyn
laatuluokan mukaisia
A. Sallitut laatupoikkeamat
1. Ekstraluokka
Lukumäärästä tai painosta voi olla 5% sieniä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta
täyttävät I-luokan vaatimukset.
2. I-luokka
Lukumäärästä tai painosta voi olla 10% sieniä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia, mutta
täyttävät II-luokan vaatimukset.
3. II-luokka
Lukumäärästä tai painosta voi olla 10 % sieniä jotka eivät muista syistä vastaa tämän luokan
vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia. lukuun ottamatta tuotteita joissa on mätää, tai jotka
ovat muuten pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi.
Kaikissa luokissa voi olla 10 % sieniä, joiden jalan mitta ylittää lakin halkaisijan
Kaikissa luokissa voi olla 10 % sieniä jotka eivät vastaa pakkauksen kokoluokkaa.
5. Pakkauksen ulkoasua koskevat säännökset
A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön on oltava tasalaatuista ja kukin pakkaus saa sisältää ainoastaan samaa
alkuperää olevaa kauppamuotoa, laatua ja kokoa (jos tuote on lajiteltu koon mukaan)
Pakkauksen näkyvän osan on edustettava koko sisältöä
B. Pakkaaminen
Sienet on pakattava niin, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla
Paperien ja muiden pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien on oltava uusia, puhtaita ja
sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteiden ulkoista eikä sisäistä pilaantumista. Materiaalien käyttö,
erityisesti kaupallisia tietoja sisältävien paperien ja leimojen käyttö on sallittu sillä edellytyksellä,
että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä painovärillä tai liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita, vähäisiä kasvualustan osia lukuun ottamatta.

6. Merkitsemistä koskevat säännökset
Kussakin pakkauksessa on oltava selvin, pysyvin ja ulospäin näkyvin kirjaimin seuraavat
merkinnät:
A. Tunnistusmerkinnät
Pakkaaja ja/tai lähettäjä: Nimi ja osoite tai virallisesti annettu tai hyväksytty tunnus.
Jos käytetään tunnusta, merkintä “pakkaaja” ja/tai “lähettäjä” (tai vastaava lyhenne) on kuitenkin
merkittävä kyseisen tunnuksen läheisyyteen.
B. Tuote
Jos sisältö ei ole näkyvissä:



viljeltyjä sieniä
sienilaji “siitakesieniä” tai vastaava tunnistusmerkintä

C. Tuotteen alkuperä


alkuperämaa sekä mahdollisesti tuotantoalue tai kansallinen, alueellinen tai paikallinen
nimitys, mikäli nämä eivät muutoin käy ilmi pakkausmerkinnöistä

D. Kaupalliset tiedot





luokka
kokoluokka, jos tuote on lajittelu koon mukaan ilmaistuna lakin vähimmäis- ja
enimmäishalkaisijoin tai maininnalla “minisiitake”, “keskikokoisia” tai “suuria”
mikäli kokomerkintää ei ole tehty pakkauksen oletetaan sisältävän keskikokoisiasieniä
nettopaino pakkaushetkellä

E. Virallinen tarkastusmerkintä (vapaaehtoinen)

