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sPRAwozDANlE z BADAŃ NR

AB 412

cK-4/lu/8o9/2o13

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

Przodsiębionstwo Pzemysłu Ziemn iaczanego s. A.
w Niechlowie

Adres klienta:

ul. Pzemysłowa

zlecenie/ umowa:

pismo z dnia 17.01.2013

8

56-215 NiechlóW

\łwniki badań dotyczą wyĘcznie badanych obiektÓY'. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o.o. nie YYolno
powielaÓ fragmentów sprawozdania z badań.

cBJ sp. z

o.o.;

zaĘcznik

nr Vll_o0.02.03; ważny od 03.2011

1t3

sprawozdanie 2 badań nr cK-4/M/809/20'l3 wydane przez laboratorium akredytowane nrAB 412

{.

obiektbadań/próbka:

Nazwa badanego materiału/ oblektu: Skrobia ziemniaczana superior
Data produkcji par]lli: 22.O9.2O1 2
Dane idenMkacyjne Padii: LIOB

Rodzai opakowania artykułu: opakowanie handlowe a 0,5 kg
llośćiiednostkowe masy p.óbek 0'5 kg
Rodzaj opakowanla pńbek opakowanie handlowe a o,5 kg
próbek: umieszczenie w drugiej

:#isi3iff
Sposób

a

!'trenia

data pobierania próbek:
Próbki

został dostarczone do laboratorium pzez zleceniodawcę.

Data przyjęcia badanego materiału do badań do laboratorium i opis jego stanu:

19.04'2013

Stan próbki: dobry

2.

Data wykonania badań/pomiarów: 22'04.2013

3.

Zakres badań i metoda badawcza:

-

27

.o4.2o13

Wykrywanie obecnościpałeczek z rodząu Salmonella:
PN-EN ISO 6579:2003,

Oznaczanie łiczby Escherichia coli: PN-lso 16649-2:2004

oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojÓW:
PN-EN ISO 4833:2004
PN-EN ISO 4833: 2004/Ap 1: 2005
Oznaczanie droŻdŻy ipleśni: PN lso 21527-2:2oo9
oznaczanie liczby Staphylococcus aureus (gronkowców
koagulazodatnich): PN-EN ISO 6888-2:2001
PN-EN ISO 6888-2:200'l/ A1:2004

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektÓw. Bez pisemnego zezwolenia
powielaÓ fragmentów sprawozdania z badań.

cBJ sp. z o.o.; ZaĘcznik

nr

vll-oo.o2.o3; ważny od 03.20'1

1

cBJ sp. z o.o.

nie wolno

2l3

spfawozdanie z badań nr cK_4/M/809/2013 wydane przez laboratorium akredytowane

1'

Wyniki badań:

ogólna liczba bakterii tlenowych jtk w

1 g

x

<'l ,0

ogólna liczba pleŚnijtk w 1g

<1,0 x 101

Liczba gronkowców koagulazododatnich jtk w 1g

<1,0 x 101"

pałeczek z rcdzaju salmonella w 25 g

Escherichia colijtk w 1g

"Podane

granica
dolna
13,3

5,0 x 102

ogólna liczba drożdżyjtk w 1g

obecnoŚÓ

Niepewno.ść

Kod laboratoryjny
próbv: 809

Oznaczany parametr

ką":

AB 412

nr

itlds
x

I
l

10'z; 7,6

granica
sóma itldg
x

1dl

101

nieobecna
<1,0 x 101*

wańośd niepewności stanowią niepewności roŻszerŹone przy poŻiomie ufnoćci np. ok. 95% ilrEpółczynniku rozszerŻenia
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Wyniki badań dotyczą wyĘcznie badanych obiektów. Bez pisemnego zezwolenia
powielać fragmentów sprawozdania z badań.

cBJ sp. z

o.o.;

zaĘcznik

nr Vll-00'02.03; ważny od

03'2011
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cBJ sp. z o.o.

nie wolno
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