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sPRAWoZDANlE z BADAŃ NR

cK-4/M/2168t2o',l3

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego s. A.
w Niechlowie

Adres klienta:

ul. Przemysłowa

Zleceniel umowa:

pismozdnia 17.O1.2013

8

56-215 Niechlów

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów. Bez pisemnego zezwolenia
powielać fragmentów sprawozdania z badań-

cBJ sp. z

o.o.; zalącznik nr VlF00.02.03; ważny od 03.2011

cBJ sp. z o.o'
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1t3

sprawozdanie z badań nr cK4lMl2168i2013 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 412

1.

obiektbadań/próbka:

Nazwa badanego materiału/ obiektu: Skrobia ziemniaczana Superior

Data produkcji pańii: 18.09.2013
Dane idenMkacyjne pańii: 'l8.09.2013 zmT
Rodzaj opakowania artykrłu: opakowanie jednostkowe, Worek
papierowy wielowarstwowy a 25 kg
llośćiiednostkowe masy prÓbek: 1 x10009
Rodzaj opakowania próbek: Torebka foliwra zawiązana
sposób zabezpieczenia pńbek: Umieszczenie w drugiej
zawiąanej torebce foliowej

Sposób i data pobierania próbek:
Próbki zostały dostarczone do laboratorium pzez zleceniodawcę.

Data przyjęcia badanego materiału do badań do laboratorium

23.09.2013

!

opis jego stanu:

Stan prÓbki: dobry

2.

Data wykonania badań/pomiałów

3.

Zakres badań i metoda badawcza:

:

24.09.2o'l3 - 29 -o9.201 3

Wykrywanie obecnoŚci pałeczek z rodząu Salmonella:
PN-EN ISO 6579:2003,
Oznaczanie liczby Escherichia coli: PN-ISO 16649-2:2004

oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów:
PN-EN ISO 4833:2OO4
PN-EN ISO 4833:2OO4l Ap 1:2005

oznaczanie drcŻdŻ"t i pleśni: PN lso 21527-2:2oo9
Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus (gronkowców
koagulazodatnich): PN-EN ISO 6888-2:2001
PN-EN ISO 6888-2:2001/ A1 : 2004
Oznaczenie Bacillus cereus: PN EN ISO 7932:2005

dotycząwyłącznie badanych obiektÓw. Bez pisemnego zezwolenia
powielać fragmentÓw sprawozdania z badań.
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cBJ sp. zo'o.; załącznik nrvll-00.02.03; ważny od

03.20't1
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sprawozdanie z badań nr cK4/M/2168/2013 wydane pŻez laboratorium akredytowane nr AB 412

4.

Wyniki badań:
Naepewno.śó

Oznaczany parametr
ogólna liczba baKerii tlenowych jtk w

Kod laboratoryjny
próby: 2168

1 g

'1,4

x

103

ogólna liczba drożdży jtk w 19

<1,0 x 101

ogólna liczba pleśnijtk w 1g

<1,0 x 101

Liczba gronkowów koagulazododatnich jtk w 19

<1,0 x 101*

obecnoŚĆ pałeczek z rodzaju salmonella w 25 g

nieobecna

Escherichia colijtk w 1g

<1 ,O

x

101*

<'1,0

x

101

Liczba laseczek Bacillus cereus jtk w

1 g

granica
dolna itldg
[9,5 x

I
l

granica
oórna itk/g

1d; 2,0 x lo3l

'próba analityczna nie zawiela jednostek twolząc1ch kolonie 0tk)

'Podane

wańości niepewności stanowią niepewności rozszeŻone pŻy poziomie ufności np. ok. 95% iwspć'łcŻynniku rozszezenia
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o.o. nie wolno
powielać fragmentów sprawozdania z badań.
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