Normer för bananer
I. DEFINITION AV PRODUKTEN

B. Klassificering

Dessa normer gäller för bananer av de sorter av
s l ä k t e t M u s a ( A A A ) s s p , u n d e rg r u p p e r n a
Cavendish och Gros Michel, samt hybrider, som
avses i tabell 1 och är avsedda att levereras färska
till konsumenter efter iordningställande och packning. Mjölbananer, bananer avsedda för industriell
bearbetning och fikonbananer omfattas inte.

Bananer indelas i de tre klasser som anges nedan.

II. KVALITETSBESTÄMMELSER
Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav
som bananer ska uppfylla efter iordningställande
och packning.

A. Minimikrav
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Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska bananer av alla klasser vara
gröna och omogna,
hela,
fasta,
friska, dvs de får inte vara angripna av röta
eller ha annan kvalitetsförsämring som
gör dem olämpliga för konsumtion,
rena, praktiskt taget fria från synliga främmmande beståndsdelar,
praktiskt taget fria från skadedjur,
praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,
med stjälken intakt, utan sprickor eller svampskada och inte uttorkad,
med pistillerna avlägsnade,
fria från missbildning eller onormal böjning på
fingrarna,
praktiskt taget fria från fläckar,
praktiskt taget fria från skador beroende på låg
temperatur,
fria från onormal yttre fuktighet,
fria från främmande lukt och/eller smak.

Därutöver ska händer och klasar (delar av händer)
omfatta
– en tillräcklig andel krona med normal färg,
frisk och fri från svampskada,
– en rent skuren krona, inte skev eller fransig,
utan stjälkfragment.
Bananerna ska ha en sådan utveckling och mognad
att
– de tål transport och hantering, och
– de är i tillfredsställande skick vid ankomsten
till bestämmelseorten.

I) KLASS ”EXTRA”
Bananer i denna klass ska vara av högsta kvalitet.
De ska ha karakteristiska egenskaper för sorten
eller handelstypen.
Fingrarna ska vara fria från skador, med undantag
av ytliga fläckar som inte är större än 1 cm2 av fingrets yta och som inte får minska det allmänna
intrycket av handen eller klasen, dess kvalitet, hållbarhet eller presentationen av förpackningen.
II) KLASS I
Bananer i denna klass ska vara av god kvalitet. De
ska ha de egenskaper som är typiska för sorten eller
handelstypen.
Följande småskador är dock tillåtna på fingrarna,
förutsatt att de inte minskar det allmänna intrycket
av varje hand eller klase, dess kvalitet, hållbarhet
eller förpackningens presentation:
– Mindre fel i formen.
– Mindre fel i skalet som beror på friktion och
andra ytliga småskador som omfattar sammanlagt högst 2 cm2 av fingrets yta.
Sådana mindre fel får under inga omständigheter
påverka fruktköttet.
III) KLASS II
Denna klass omfattar bananer som inte uppfyller
kraven för de högre klasserna men uppfyller de
minimikrav som anges ovan.
Följande fel på fingrarna är tillåtna, förutsatt att
bananerna bibehåller sina viktigaste egenskaper i
fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:
– Fel i formen.
– Fel i skalet som beror på skrapning, friktion
eller annat, förutsatt att den sammanlagda
påverkade ytan omfattar högst 4 cm2 av fingrets yta.
Skadorna får under inga omständigheter påverka
fruktköttet.

III. BESTÄMMELSER
ANGÅENDE STORLEKSSORTERING
Storleken bestäms av
– längden på frukten, uttryckt i centimeter ochmätt utmed den konvexa sidan från blomändan
till den punkt där stjälken möter kronan.
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– graden, dvs. fruktens tvärsnitt i millimeter
mellan de laterala ytorna och mitten, vinkelrätt
mot längdaxeln.

B. Förpackning

Referensfrukten för mätning av längd och grad är
– medianfingret i handens yttre rad,
– fingret närmast det snitt där handen skärs av, på
klasens ytterrad.

De material som används inuti förpackningen ska
vara nya, rena och av en kvalitet som inte orsakar
yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet
att använda material, t.ex. papper eller märken,
med handelsmässiga upplysningar om trycket eller
märkningen har utförts med giftfri trycksvärta
respektive giftfritt lim.

Den tillåtna minimilängden är 14 cm och minimigraden 27 mm.
Som ett undantag till tredje stycket får bananer som
produceras i regionerna Madeira, Azorerna,
Algarve, Kreta, Lakonien och Cypern och som är
kortare än 14 cm saluföras i gemenskapen, men ska
klassificeras i klass II.

IV. TOLERANSBESTÄMMELSER
I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven
för den angivna klassen.

Bananer ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

Förpackningarna får inte innehålla främmande
beståndsdelar.

C. Presentation
Bananerna ska presenteras i händer eller klasar
(delar av händer) med minst fyra fingrar. Bananerna
får också presenteras som enstaka fingrar.
Klasar som saknar högst två fingrar ska tillåtas, förutsatt att stjälken inte är avriven utan renskuren och
att de intilliggande fingrarna inte är skadade.

A. Kvalitetstoleranser
I) KLASS ”EXTRA”
5 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller
kraven för klassen men som uppfyller kraven för
klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.
II) KLASS I
10 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven
för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av
toleranserna för den klassen.
II) KLASS II
10 % i antal eller vikt av bananer som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock
inte frukt med rötangrepp, tydliga stötskador eller
annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig
för konsumtion.

B. Storlekstoleranser
För samtliga klasser: 10 % av antalet bananer som
avviker från storlekskraven med upp till högst 1 cm
för en minimilängd på 14 cm.

V. BESTÄMMELSER ANGÅENDE
PRESENTATION

Högst en klase med tre fingrar med samma egenskaper som den övriga frukten i samma förpackning får presenteras per rad.
I produktionsregionen får bananerna saluföras på
stock.

VI. BESTÄMMELSER
ANGÅENDE MÄRKNING
Varje förpackning ska på en och samma sida med
tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck
vara märkt med följande uppgifter:

A. Identifiering
Packare och/ eller avsändare: Namn och adress
eller officiellt utfärdat eller godkänt märke.

B. Typ av produkt
– Ordet ”bananer” (om innehållet i förpackningen
inte är synligt från utsidan).
– Sortens eller handelstypens namn.

C. Produktens ursprung
Ursprungsland och, ifråga om gemenskapsprodukter:
– odlingsområde, och
– (frivilligt) nationell, regional eller lokal benämning.

A. Enhetlighet
Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och
får endast innehålla bananer av samma ursprung,
sort eller handelstyp och kvalitet.
Den synliga delen av förpackningens innehåll ska
vara representativ för det samlade innehållet.

D. Handelsmässiga upplysningar
– Klass.
– Nettovikt.
– Storleken angiven som minimilängd och, frivilligt, maximilängd.

E. Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Tabell 1.
Förteckning över huvudgrupper, undergrupper och sorter av dessertbananer som saluförs i gemenskapen
Grupp
AA
AB
AAA

Undergrupp
Sweet Fig
Ney-Poovan
Cavendish

Gros Michel
Hybrider
Pink fig

AAB

Ibota
Fig apple
Pome (Prata)
Mysore

Huvudsorter (förteckningen är inte fullständig)
Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo
Ney Poovan, Safet Velchi
Dwarf Cavendish
Giant Cavendish
Lacatan
Poyo (Robusta)
Williams
Americani
Valery
Arvis
Gros Michel (‘Big Mike’)
Highgate
Flhorban 920
Figue Rose
Figue Rose Verte
Fig apple, Silk
Pacovan
Prata Ana
Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
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