
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67611720
fakss: 67620434

e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Pasūtītājs/maksātājs:
Meduspils SIA, reģistrācijas Nr.: 48503017785, adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Kāres, LV-3851, e-pasts:
meduspils@inbox.lv;lulindav@gmail.com, tālrunis: 29497903

Nr.PV-2018-P-79890.01

Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Saldus paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 15.11.2018 plkst. 13:10
(pavadraksta Nr: SL-2018-P-79890)

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija

Pasūtījuma veids:
Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Diagnostikas centrs

P-79890/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Parauga īpašnieks:

Papildinformācija: 2018. gada raža

Apjoms: 250 g;

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Meduspils SIA  (48503017785)

Dažādu ziedu medus, stikla tarā
Nosaukums un apraksts:

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: paškontrole
Parauga ņēmējs: Jānis Vainovskis

Parauga ņemšanas vieta: Kāres, Brocēnu nov.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.11.2018
Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (15.11.2018 plkst. 18:30)
Testēšana uzsākta:16.11.2018.Testēšana pabeigta:27.11.2018.

Rādītājs Metode Rezultāts
Diastāzes skaitlis IHC 6.2:2009 20,8 ± 0,5 Gotes vienības

Elektrovadītspēja IHC 2:2009* 0,41 ± 0,02 mS/cm

Hidroksimetilfurfurols (HMF) BIOR-T-012-184-2016 8,40 ± 1,85 mg/kg

Mitrums IHC 1:2009 15,2 ± 0,2 %

Reducējošie cukuri §64 LFBG L 40.00-7 71,3 ± 7,1 %

Saharoze < 1 %

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.11.2018

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Dokuments satur eZīmogu.

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas nodaļas vadītājs)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Testēšanas pārskats Nr.PV-2018-P-79890.01. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

 Lapa 1 no 1
* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā
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