Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do Chińskiej
Republiki Ludowej1)

Veterinary approval
number of
establishment
/Weterynaryjny nr
identyfikacyjny zakładu

Name and address of establishment/ Nazwa i adres zakładu

Exported products/
Eksportowane produkty2)

Identification mark/ Znak
identyfikacyjny

List of official veterinary officers authorized to issuing veterinary health certificates for
exported products /Urzędowi lekarze weterynarii upowaŜnieni do wydawania świadectw
zdrowia dla eksportowanych produktów

Name of veterinary
officer/ Nazwisko i imię
lekarza urzędowego

1)

No.
Nr

Example of sign/Podpis

Example of stamp/
Pieczątka

Formularz naleŜy wypełnić takim samym drukiem (rodzaj i wielkość czcionki) jak
komórki juŜ wypełnione
2) Proszę podać asortyment produktów, które mają być eksportowane w języku
angielskim zgodnie z tłumaczeniem zawartym na drugiej stronie

1
2
3
4

-

5678910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

mleko spoŜywcze/ UHT / drinking milk, UHT milk
napoje mleczne fermentowane /drinkable fermented milk products
sery podpuszczkowe dojrzewające / ripened cheese
produkty seropodobne z udziałem tłuszczu roślinnego / products like cheese containing
plant oil
sery twarogowe nie dojrzewające/ cottage cheese (twarog)
sery topione / processed cheese
mleko w proszku / milk powder
mleko zagęszczone / condensed milk
masło / butter
- tłuszcze do smarowania - mieszaniny tłuszczu mlecznego i olejów roślinnych / mixtures of
butter and vegetable oils
- śmietana / cream
- śmietanka / sweet cream
- kazeina spoŜywcza; kazeiniany / casein and caseinates
- bezwodny tłuszcz mleczny/ butter oil
- ser typu mozzarella / soft cheese type of mozarella
- desery mleczne / milk deserts
– serwatka / maślanka w proszku / whey / butter milk powder
– koncentraty / mieszanki mleczne (białkowe) / whole milk protein concentrates
– proszek serowy / cheese powder
– proszek jogurtowy / yogurt powder
– lody na bazie mleka / ice - cream
– torty i ciasta lodowe / ice - cakes
– koncentrat serwatki / whey concentrates
– produkty mleczne specjalnego przeznaczenia / infant s food and dietry food
– sery pleśniowe / muldy cheese

