Protokol o skúške č. 103452/2015
Názov a adresa skúšobného laboratória:

Názov a adresa zákazníka:

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o..
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 329 209
Pracovisko:

Lesaffre Slovensko a.s.

Skladova 1
917 01 Trnava, pobočka Košice

Skúšobné laboratórium Nové Zámky

Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011

SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Informácie o vzorke:
Názov výrobku:
Výrobca:

IČO: 31724701

Čerstvé droždie Fala 42g
LESAFFRE Slovensko a.s., Trnava

Informácie o odbere vzorky:
Vzorku odobral:

zákazník

Dátum prevzatia vzorky: 22.09.2015 Dátum vykonania skúšky: 22.09.2015 - 08.10.2015 Dátum vystavenia protokolu: 09.10.2015

Fyzikálne a chemické skúšky
Parameter

Glutén

Jednotka

Výsledok
merania

mg/kg

<5

Neistota
merania*
-

Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
SOP 8.7.2.HP

SL TS
-

Použitá metóda:
ELISA - RIDASCREEN GLIADIN COMPETITIVE: R - BIOPHARM
Vysvetlivky:

H - hodnotenie
TS - typ skúšky
V - vyhovuje
A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
NE - nevyhovuje
N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup
SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
ND - danou metódou nedetekovateľné
SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné množstvo
m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení
M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení
* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.
- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.
- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.
SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov

Prehlásenie:

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.
Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.
Protokol môže byť reprodukovaný alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

Výsledky analýz elektronicky validoval:

Vyhotovil:
Číslo dokumentu:

Marcela Vargová
75427/2015

Protokol o skúške č.: 103452/2015

Ing. Narcisa Varagyová

Protokol o skúške schválil:
Ing. Narcisa Varagyová
odborný pracovník
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Protokol o skúške č. 103453/2015
Názov a adresa skúšobného laboratória:

Názov a adresa zákazníka:

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o..
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 329 209
Pracovisko:

Lesaffre Slovensko a.s.

Skladova 1
917 01 Trnava, pobočka Košice

Skúšobné laboratórium Nové Zámky

Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011

SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Informácie o vzorke:
Názov výrobku:
Výrobca:

IČO: 31724701

Čerstvé droždie Vivo 42g
LESAFFRE Slovensko a.s., Trnava

Informácie o odbere vzorky:
Vzorku odobral:

zákazník

Dátum prevzatia vzorky: 22.09.2015 Dátum vykonania skúšky: 22.09.2015 - 08.10.2015 Dátum vystavenia protokolu: 09.10.2015

Fyzikálne a chemické skúšky
Parameter

Glutén

Jednotka

Výsledok
merania

mg/kg

<5

Neistota
merania*
-

Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
SOP 8.7.2.HP

SL TS
-

Použitá metóda:
ELISA - RIDASCREEN GLIADIN COMPETITIVE: R - BIOPHARM
Vysvetlivky:

H - hodnotenie
TS - typ skúšky
V - vyhovuje
A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
NE - nevyhovuje
N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup
SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
ND - danou metódou nedetekovateľné
SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné množstvo
m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení
M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení
* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.
- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.
- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.
SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov

Prehlásenie:

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.
Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.
Protokol môže byť reprodukovaný alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

Výsledky analýz elektronicky validoval:

Vyhotovil:
Číslo dokumentu:

Marcela Vargová
75428/2015

Protokol o skúške č.: 103453/2015

Ing. Narcisa Varagyová

Protokol o skúške schválil:
Ing. Narcisa Varagyová
odborný pracovník
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Protokol o skúške č. 103454/2015
Názov a adresa skúšobného laboratória:

Názov a adresa zákazníka:

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o..
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 329 209
Pracovisko:

Lesaffre Slovensko a.s.

Skladova 1
917 01 Trnava, pobočka Košice

Skúšobné laboratórium Nové Zámky

Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011

SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Informácie o vzorke:
Názov výrobku:
Výrobca:

IČO: 31724701

Sušené droždie SAF instant 10g
LESAFFRE Slovensko a.s., Trnava

Informácie o odbere vzorky:
Vzorku odobral:

zákazník

Dátum prevzatia vzorky: 22.09.2015 Dátum vykonania skúšky: 22.09.2015 - 08.10.2015 Dátum vystavenia protokolu: 09.10.2015

Fyzikálne a chemické skúšky
Parameter

Glutén

Jednotka

Výsledok
merania

mg/kg

<5

Neistota
merania*
-

Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
SOP 8.7.2.HP

SL TS
-

Použitá metóda:
ELISA - RIDASCREEN GLIADIN COMPETITIVE: R - BIOPHARM
Vysvetlivky:

H - hodnotenie
TS - typ skúšky
V - vyhovuje
A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
NE - nevyhovuje
N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup
SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
ND - danou metódou nedetekovateľné
SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné množstvo
m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení
M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení
* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.
- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.
- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.
SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov

Prehlásenie:

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.
Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.
Protokol môže byť reprodukovaný alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

Výsledky analýz elektronicky validoval:

Vyhotovil:
Číslo dokumentu:

Marcela Vargová
75429/2015

Protokol o skúške č.: 103454/2015

Ing. Narcisa Varagyová

Protokol o skúške schválil:
Ing. Narcisa Varagyová
odborný pracovník
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