
 

 



 

 



 

 



ДСТУ 4532:2006 

НАЦЮНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

КОВБАСИ ВАРЕНО-КОПЧЕНІ 
3 М'ЯСА ПТИЦІ 

Загальні технічні умови 

КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ Общие 

технические условия 

COOKED SMOKED SAUSAGES 

OF POULTRY MEAT 

General specifications 

Чинний від 2007-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

Цей стандарт поширюється на ковбаси варено-копчені з м'яса птиці (курей, курчат, курчат- 
бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, індиків, індичат) (далі  за текстом — ковбаси), що 
призначені для безпосереднього вживання в їжу. 

1.1 Вимоги щодо якості та безпечності ковбас викладено у 5.1.1 — 5.1.7 та у розділах 6, 7. 

2 НОРМ АТИВНІ   ПОСИЛ АННЯ  

Цей стандарт містить посилання на таю нормативні документи: 

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) 

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пicoк. Технічні умови 

ДСТУ 3143-95 М'ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Texнічнi умови 

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів 

ідентифікації. Формат та розташування штрих-кодових позначок EAN на тapi та пакованні товарної 

продукції. Загальні вимоги 

ДСТУ 3233-96 Часник свіжий. Texнічнi умови 

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні тexнічнi умови 

ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловють. Продукти забою худоби. Терміни та визначення 

ДСТУ 4285:2004 Кишки. Загальні технічні  умови 

ДСТУ 4421:2005 Сири тверд! (украУнський асортимент). Texнічніi умови 

ДСТУ 4424:2004 М'ясна промисловість. Виробництво м'ясних продуктів. Терміни та визначення 

понять 

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Teхнічні умови 

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М'ясо та м'ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод 

Волхарда (ISO 1841-1:1996, IDT) 

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М'ясо та м'ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. 

Потенціометричний метод (ISO 1841-2:1996, IDT) 

ДСТУ ISO 4134:2004 М'ясо та м'ясопродукти. Контрольний метод визначання вмісту 

L-(+)-rnio-тамінової кислоти (ISO 4134:1999, IDT) 

Видання офіційне 
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ДСТУ 4532:2006 

— яловичину знежиловану першого сорту — м'язова тканина з вмютом сполучноТ та жировоТ 

тканин не бтьше жж 6 %; 

— яловичину знежиловану другого сорту — м'язова тканина з вмютом сполучноТ та жировоТ 

тканин не бтьше жж 6 %; 

— яловичину знежиловану односортну — м'язова тканина з BMJCTOM сполучноТ та жировоТ 

тканин 

не бтьше жж 14 %; 

— яловичину знежиловану ковбасну — м'язова тканина з вмютом сполучноТ та жировоТ тканин 

не бтьше жж 12 %; 

— телятину зпдно з ГОСТ 16867, зпдно з чинними нормативними документами та отриману 

теля ТТ дтення, обвалювання та жилування; 

— телятину знежиловану вищого сорту; 

— свинину зпдно з ГОСТ 7724, зпдно з чинними нормативними документами, свинину у пар 

ному стаж, отриману теля ТТ дтення, обвалювання та жилування; 

— свинину знежиловану нежирну — м'язова тканина з вмютом жировоТ тканини не бтьше 

жж 10 %; 

— свинину знежиловану натвжирну — м'язова тканина з вмютом жировоТ тканини вщ 30 % 

до 50 %; 

— свинину знежиловану жирну — м'язова тканина з вмютом жировоТ тканини вщ 50 % до 85 %; 

— свинину знежиловану односортну— м'язова тканина з вмютом жировоТ тканини не бтьше 

жж 30 %; 

— свинину знежиловану ковбасну — м'язова тканина з вмютом жировоТ тканини не бтьше 

жж 60 %; 

"^тушки курей, курчат, курчат-бройлер1в, качок, каченят, гусей, гусенят, шдиюв, шдичат 

пат-ран!, нашвпатраж зпдно з ДСТУ 3143 або з чинними нормативними документами; 

— тушки птиц1 закордонного виробництва патраж та нашвпатраж за наявност1 висновку дер 

жавноТ санггарно-епщемюлопчноТ експертизи центрального органу виконавчоТ влади у ccpepi oxo- 

рони здоров'я та Департаменту ветеринарноТ медицини; 

— м'ясо птиц1 пюля обвалювання руками тушок курей, курчат, курчат-бройлер1в, качок, каче 

нят, гусей, гусенят, шдиюв, !ндичат згщно з чинними нормативними документами або закордонного 

виробництва за наявност1 висновку державноТ сажтарно-етдемюлопчноТ експертизи центрального 

органу виконавчоТ влади у ccpepi охорони здоров'я та Департаменту ветеринарноТ медицини; 

— м'ясо птиц1 мехажчного обвалювання зпдно з чинними нормативними документами; 

— м'ясо мехажчного дообвалювання (м'ясну масу) згщно з чинними нормативними документами; 

— зр1зки, одержан! в1д зачищування м'ясноТ сировини i готових варених продукт i3 свинини, 

яловичини та птиц1; 

— вироби ковбасн1 з виробничими дефектами (лом, деформоваж батони, з напливами фаршу 

над оболонкою тощо) юлькютю до 3 %; 

— сир роайський зпдно з ГОСТ 11041-; 

)     — СИРИ сичужн1 тверд! зпдно з ДСТУ 4421; 

— блоки i3 знежилованого м'яса (яловичини, свинини, сала бокового, грудинки свинячоТ) 

зпдно з чинними нормативними документами; 

— сало ковбасне хребтове та бокове зпдно з чинними нормативними документами, а також 

обр1зки сала ковбасного; 

— грудинку свинячу з масовою часткою м'язовоТ тканини не бтьшою жж 25 % зпдно з чинними 

нормативними документами; 

— часник св1жий згщно з ДСТУ 3233; 

— часник сушений зпдно з ГОСТ 16729; 

— часник консервований кухонною стлю, заморожений та екстракт часнику зпдно з чинними 

нормативними документами та закордонного виробництва за наявност1 висновку державноТ саж- 

тарно-епщемюлопчноТ експертизи центрального органу виконавчоТ влади у сфер|' охорони здоров'я; 

— екстракти прянощ1в зпдно з чинними нормативними документами; 

— сть кухонну виварну або кам'яну, самосадну та осадну, помел1в № 0, 1, 2, не нижче пер 

шого сорту зпдно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830); 

— цукор-nicoK зпдно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21); 
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— глюкозу кристал1чну пдратну зпдно з ДСТУ 4464; 

— глутамат натрш зпдно з чинними нормативними документами та закордонного виробництва 

за наявност1 висновку державноТ санггарно-егмдемюлопчноТ експертизи центрального органу ви 

конавчоТ влади у сфер! охорони здоров'я; 

— натрш азотистокислий (иприт натр1ю) зпдно з ГОСТ 4197 або особливо чистий ОСЧ 7-3 

зпдно з чинними нормативними документами та закордонного виробництва за наявност1 висновку 

державноТ санггарно-епщемюлопчноТ експертизи центрального органу виконавчоТ влади у ccpepi 

охорони здоров'я; 

— перець духмяний зпдно з ГОСТ 29045; 

— мускатний ropix зпдно з ГОСТ 29048; 

— корицю зпдно з ГОСТ 29049; 

— перець чорний та бтий зпдно з ГОСТ 29050; 

— кардамон зпдно з ГОСТ 29052; 

— кор1андр зпдно з ГОСТ 29055; 

— кмин зпдно з ДСТУ ISO 6465; 

— прянощ1, екстракти, cyMiiui прянощ1в та декоративш прянощ1 зпдно з чинними норматив 

ними документами та закордонного виробництва за наявносл висновку державноТ саштарно-еш- 

демюлопчноТ експертизи центрального органу виконавчоТ влади у ccpepi охорони здоров'я; 

— емульгатори, стаб^затори структури та кольору, барвники для м'ясних продуючв зпдно 

з чинними нормативними документами та закордонного виробництва за наявност! висновку дер 

жавноТ сажтарно-етдемюлоп'чноТ експертизи центрального органу виконавчоТ влади у ccpepi oxo- 

,   рони здоров'я; 

— воду питну зпдно з ГОСТ 2874; 

— оболонки штучж, 6mKOBi та iHiui зпдно з чинними нормативними документами та закордон 

ного виробництва за наявност! висновку державноТ сажтарно-етдемюлопчноТ експертизи цент 

рального органу виконавчоТ влади у ccpepi охорони здоров'я; 

— кишки зпдно з ДСТУ 4285; 

— шпагати зпдно з ГОСТ 17308; 

— нитки пляж i швацью зпдно з ГОСТ 6309, ГОСТ 14961; 

— сировину деревну для копчення продукте (тирсу), KpiM хвойних порщ, зпдно з чинними 

нормативними документами; 

— скоби, скр!пки або клтси металев1 зпдно з чинними нормативними документами або закор 

донного виробництва за наявносл висновку державноТ сажтарно-ешдемюлопчноТ експертизи цент 

рального органу виконавчоТ влади у сфер! охорони здоров'я; 

— матер1али газонепроникж nniBKOBi зпдно з чинними нормативними документами або закор 

донного виробництва за наявност! висновку державноТ саштарно-етдемюлопчноТ експертизи цент 

рального органу виконавчоТ влади у сфер! охорони здоров'я. 

(/5.2.2 Не дозволено застосовувати для виготовлення ковбас: 

— м'ясо, заморожене бтьше одного разу, яке змшило коп\р на поверхш; 

— м'ясо KHypie та бугаТв, сало KHypie; 

— сало з ознаками пожовтшня та осалювання. 

5.2.3 Не дозволено використовувати в ковбасах вищого сорту: 

— м'ясо пти^ мехашчного обвалювання; 

— м'ясо мехашчного дообвалювання (м'ясну масу); 

— крохмаль харчовий; 

— борошно пшеничне; 

— пдратоваж продукти i3 соТ та TxHi похщж; 

— 6inKoei стабт!затори, емульгатори, консерванти, барвники, антиоксиданти, карагенани, 

згущувач! тощо (KpiM штриту натрю, фосфа^в, аскорбшовоТ кислоти, аскорбшату натр!ю, глутамату 

натр!ю); 

— яловичину знежиловану другого сорту, односортну, жирну, ковбасну; 

— м'ясо котлетне з яловичини. 

5.2.4 Ковбаси, залежно В1Д сорту, виробляють з дотриманням обмежень, наведених у таблиц! 
5. 
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