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7. KÜP ŞEKER (l Kg.)

özeiliklerini bozmayan, pamuklu, jüt, sentetik elyaflı, karton, kağıt mukaıva ve
benzeri veYa bunlardan bir kaçının bir arada kullanıldığı malzemeleıden yapılmış ambalajlar
içinde veya ağızlaıı dikişti torba içinde (1 kg.) lık olacaktır. yüklenici şekeri kutu halinde
teslim edecektir. Şekerin birim ve nakliye ambalajlarının ağırlık toleranslan Türk Gıda
kodeksine uygun olacaktır. Arnbalaj taşIma ve saklama süresince şekerleri koruyacak
nitelikte uygun malzemeden yapılmış olacaktır. Ambalajlann yapımrnda kullanılan her çeşit
malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. kutu içindeki şekerin ağırlığı ile
patlamayacak şekilde kapailmış olacaktır. Delik, yırtık ve patlak olmayacaklır. küp Şeker
nemsiz 1 l(g'lık kutularda %l00 pancar şekerinden tiretilmiş olacaktır. Ambalaj üzerinde
iınalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. TS'ye uygun olacaktır.

8. ÇAY (l Kg.)

çay kendine özgü renk, tat ve kokuda olacaktır. yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.
Düzgün görünüşlü siyah renkli olacaktır. Lif ve çöp içermeyecektir, Dem rengi koyıı kırmızı
veya krrmızlmsı görünüşte, mat ve bulanık tortulu veya esmerimsi olmayacaktır. Boya
maddesi içermeyecektir. Radyoaktif madde kalıntısı Türkiye Atom Enerjisi kurumunca
belirleneıı değeri aşmayacaktır. Çayların birim ambalaj malzemesi; taşıma ve saklama
süresince ÇaYların özelliklerini koruyabilecek nitelikte yeııi, temiz, kuru ve kokusuz çayların
özeiliğini bozmaYan, tat ve kokusuna tesir etrneyen, metal plastik esaslı maddeler ile karton
veya bunların bir kaçı ile iiretilen ııamilasyonlu ambalaj malzemesinden imal edilmiş
olacaktır. siyah çay birim ambalaj ağrlıkları 1 kg. ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır.
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