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SPMWoZDANIE Z BADAŃ NR wKJ-

n

1

fl

'2017

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:
Adres klienta:

PRzEDslĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMNlAczANEGo s.A. W NlEcHLoWE
PRzEMYsŁoWA 8

NlECHLÓW 56-215
Umowa/Zlecenie:

\^/yniki

(6 047) z dnia '14-02-2017

badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów' Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o. o. nie wolno powielaÓ

fragmentów sprawozdania z badań'

cBJ sp' z

'

o. o'] załącznik nr Vll_00.02.03'LlMs1; waŹny od 12.2014

Strona

1

z3

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/7117l2o17 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 412

l. obiekt badań/próbka:
Nazwa badanego

materiału/obiektu;

Kod laboratoryjny: 3570

zywnosc - zywnosc
Numer próbki-LlMs: K00256238002
PrÓbka - skrobia ziemniaczana superior standard. Miejsce pobrania
próbki: Magazyn PPz sA W Niechlowie' Producent: PPZ sA w
Niechlowie, ul' Przemysłowa 8, 56-215 Niech|ÓW' Data produkcji:
21'08' 17 Dane idenMkacyjne pańii: 2017-08-21zmr ' Rodzaj
opakowania produktu: worek papierowy wielowarstwowy na 25 kg.
Jednostkowa masa próbki: 1kg' Rodzaj opakowania plóbki: zawiązana
torebka foliowa.

sposób idata pobierania

próbeki

21-08'2017 o73a
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium przez

zleceniodawcę'
Procedura pobierania próbek: PN-76/A-74704' Harmonogram
pobierania próbek: brak' Dane zgodne z oŚwiadczeniem
Zleceniodawcy.
Data przyięcia badanago materiału do badań
laboratorium i opis iego stanu:

do

2. oata wykonania badań/pomiaróW:
3.

21-08-20'17 09:30
stan próbki: Dobry
21 -OA-20 17 - 2A-OA-20

1

7

Wyniki badań:

Lp.

oŻnacŻonie

Motoda badawcza

wańość

tUa

Jednoslk.

pMkowa posjewu wgĘbnego

ogólna Iiczba

PN_EN

lso 4833-1i2013ł2E

oaoba autoryzuiąca

4,4*10

jtus

Wioletta Spychala
Z-ca Kierownika Dz.Lab. Analiz Flz-Ch.

<1,0'10

itU0

VMoletta spychała
z_ca Kierownika Dz'Lab' AnaliŻ FiŻ_ch'

<1,0.10

jtus

Woletla spychała
Z-ca Kierownika Dz.Lab. Analiz Fiz-Ch.

<1,0.10

jtldS

Woletta spychaŁ
Z-ca Kierownika Dz.Lab. Analiz Fiz-Ch.

<1,0* 10

jtlds

z-€

drobnoustoów

Liczba drcżdży

2

Pnłso 21527ł:2009
płytkowa posiewu Wgłębnego

PNłso 166492:2004

Liczba

3

Escherischia coli
płytkowa posiew! wqĘbnego

4

Liczba

PN-EN ISO 6488-2:2001A1:2004

gronkowców
koaqLrlazododatnic
h

5

Liczba pleśni

Pnłso 21527ł:2009

Wniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obiektóW Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z
fragmentów sprawozdania z badań.

cBJ sp' z o'

o'; załącznik nr Vll_o0.o2.o3_LlMs1;

\Molelta spychała

Kierownika Dz Lab Analiz

Fiz'ch

o. o' nie Wolno powielac

waŻny od 12'2014
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Sprawozdanie z badań nr WKJ_4/711712017 vlydane pzez laboratorium akredytowane nr AB 412

iletoda badewcze

ozńacŻenia

Lp.

wańość

t

LtA

J9dnośtka

o9oba aUtoryzuJąca

25s

Z'ca Kierownika Dz.Lab. Analiz Fiz-Ch.

jakościo,l,/a, hodow]ana,
uzupelniona tesiami

obecność

6

biochemicznymi
serologicznymi

salmon€lla spp.

PttEN

ISO 6579:2003

AE _ l€ asłQny

zakf€s

Uł niop€wrość

analży' ni6 u*ŻgĘdnla 6lap! pobieEnla próblł

Podan

nieobecna

i

Woletta spychała

ak€dytacji

!va.boś.I niep*nośd

slsnows nlgp€wnoóol

ro:tsz3żon€ przy poŻiomig uhości 95

% i

EŃltzvllniku m6afunia

k =2.

l.rwagi:

Ad'1 Powtazalność wyrażona jako odchylenie standaldow€ powt]alzalnośĆi sl=0'07 (W log10 jtldg)
Ad'3 PowtarŻalność wyrażona jako odchy|enje Btandadowe powtażalności sr=0'05 (w log10 jtldg)
Ad. 3'4 póba ańalityczna nie Żawiera jednostek tworzących koloni€ (jtk)
Ad'2'5 żywnośćo aktywnościwody niższejlub lównej 0,95

Sprawozdanie opracował:

o*

r$ffifrfr t""
* ffiiłilfi::*1%ffi
,- l". uro,łowigakilrł.W?'rtelec*,
data

sprawozdanie zatwierdził:

al':.o9.,ap4+..
data

Wniki badań dotyczą wyłącznie badanych obieKóW Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o' o'
fragmentó\iv sprawozdania

cBJ

z badań'_

nie wolno powielać

sp. z o. o'; załącznik nr VIl-00'02.03_LlMs1; ważny od 12.2014
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