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sPRAwozDANIE z BADAŃ NR cK4/M/24o4l2014

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S. A.
w Niechlowie

Adres klienta:

ul. Pzemysłowa

Zleceniel umowa:

pismo z dnia 30.01 .2014

8

56-215 Niechlów

Wyniki 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; ważny od 03.2011
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sprawozdanie z badań ff cK-4lMl24o4l2o14 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 412

1.

obiektbadań/próbka:

Nazwa badanego materiału/ obiektu: Próbka _ skrobia ziemniaczana Superior.
Miejsce pobrania: Magazyn PPZ SA w Niechlowie.

Data poboru prÓbki: 09.09.2014.
Data produkcti partii: 09.09.2014.
Dane idenMkacyjne pańii: 09.09.20'l4zmT'
Rodzai opakowania produktu: worek papierowy
wielowarslwowy a 25 kg.
Jednostkowa masa próbki: 1 kg.
Rodzaj opakowania próbki: zawiązana torebka foliowa.

Sposób idata pobierania próbek:
Próbki zostały pobrane i dostarczone przez zleceniodawcę.
Procedura pobierania próbek: wg PN-76lA-74704 "Przetwory ziemniaczane
Harmonogram pobierania próbek: 20'l4
Dane zgodne z oświadczeniem zleceniodawcy.

i

skrobiowe. Pobieranie próbek.''

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

11.09.2014

Stan próbki: dobry

2.

Data wykonania badań/pomiarów: 11'09.2014 _ 16.09.2014

3.

Zakres badań i metoda badawcza:
Oznaczenie liczby Bacillus cereus: PN EN ISO 7932:2O05
Wykrywanie obecnościpałeczek z rodzĄu Salmonella:
PN-EN ISO 6579:2003,

Oznaczanie liczby Escherichia coli: PN-ISO 16649-2:2004
Oznaczanie liczby drobnoustĘów:
PN-EN ISO 4833:2O04
PN-EN ISO 4833:20041 Ap 1:2005

oznaczanieliczby droŻdĄ i pleśni: PN lso 21527-2:2009
oznaczanie iczby gronkowców
koagulazodatnich (Staphylococcus aureus):
PN-EN ISO 6888-2:2001
PN-EN ISO 6888-2:2001/ A1:20O4
l

Wyniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obiektów. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o.o. nie wolno
pow|elać fragmentów sprawozdania z badań.

CBJ sp. z o.o.; Załącznik nr Vll-00.02.03; ważny od

03.2011
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Sprawozdanie z badań nr CK-4IMl2404l2o14 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 412

4.

Wyniki badań:
Kod laboratoryjny
próbY:2404

Oznaczany parametr
ogólna liczba drobnoustrojów jtk w

1 g

3,0 x 102

ogólna liczba drożdżyjtk w 19

2,3 x 101

ogólna liczba pleśnijtk W 'l g

2,7 x 101

Liczba gronkowców koagulazododatnich jtk W 1g

<1 ,O

obecnośó pałeczek z rcdząu salmonella w 25 g

nieobecna

Escherichia coli jtk w 1g

<1 ,O

Liczba laseczek Bacillus cereus jtk w 'l g

<'1

x

x

't

01*

101*

,0 x 101

próba analityczna nie zawiera jednostek twolzących kolonie
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