"ALİMENTİ" LABORATUVARI ÇALIŞANINA NUMUNE TESLİM ETME TALİMATLARI
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Numuneler önceden talep üzerine "ALİMENTİ" Laboratuvarı çalışanı tarafından başvuran kişinin işyerinde
de alınabilir.
Talepler en az 24 saat önce şu telefonlara yapılır: 03127-22-00 veya 0878-277-077.
Numunelere aşağıdaki belgelerden biri eşlik etmelidir:
• Talep: ФК 508-1 http://alimenti-bg.com/index.php?option=com content&view=article&id=60&Itemid=41
• Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 1 No.lu örneğine göre numune alma belgesi;
• Başka bir belge - ek mektup, protokol, atama mektubu, başvuru, talep;
Eşlik eden belge en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
• Başvuru sahibinin adı: gerçek kişi adı, tüzel kişi adı, vergi kimlik numarası, adres, numunenin
alındığı nesnenin isimi ve türü
• Numunenin tam açıklanması - adlandırılması
• Üreticinin adı, marka, diğer işaretleme
• Üretim tarihi, parti numarası
• Gram, mililitre miktarı
• Mevcut ünitelerin sayısı (örnek)
• Test edilmesi istenen göstergelerin tam ve adlandırılmalı açıklaması
• Belirsizlik ile sonuçların sunulmasını istiyorsanız açıkça belirtmelisiniz
• Test sırasında bulunmak istiyorsanız açıkça belirtmelisiniz
• İrtibat için telefon
• Sonuçların teslimat şekli: "ALİMENTİ" Laboratuvarında, kuryeyle teslimatta ödeme, elektronik olarak
ödenmesinden sonra.
• Numuneyi veren kişinin adı, pozisyonu ve imzası
"ALİMENTİ" Laboratuvarı çalışanı, teslimat sırasında örneklerin ve eşlik eden belgelerin uygunluğunu
kontrol eder.
Eşlik eden belge olmadan ya da eksik verilerle olan numuneleri kabul etmiyoruz; telefonla sözlü talepleri de
kabul etmiyoruz.
Eğer başvuran kişi eşlik eden belgede belirmemiş ise çürüme sürecinde olan veya ambalajı bozulmuş
numuneleri kabul etmiyoruz.
Testleri için alınması gereken gıda numunelerin minimum miktarları:
• Fiziksel ve kimyasal testler için - 300 gr
• Mikrobiyolojik testler için - Salmonella ve Listeria için 250 gr; tüm diğerleri için toplam 200 gr.
• Organoleptik analiz için - 6 tüketici paketi (eğer varsa) veya ürününden en az 600 gr; paket
açıklaması talep edilen ürünler için - en az bir adet tam bir paket.
Testleri için alınması gereken su numunelerin minimum miktarları:
• Fiziksel ve kimyasal testler için - 1500 ml
• Mikrobiyolojik testler için - en az 2000 ml;
• Organoleptik analiz için - 6 tüketici paketi (eğer varsa) veya ürününden en az 1000 ml; paket
açıklaması talep edilen sular için - en az bir adet tam bir paket.
Teslim edilen numune için başvuru sahibi sorumluluk taşır.
Kontrol örnekleri başvuru sahibi tarafından korunur ve laboratuvara teslim edilmez.
Numuneler alındığında başvuran kişi tarafından temiz kaplara konuyor; miktobiyolojik analiz için alınan
numuneler steril kaplara konuyor.
Testlerin gerçekleştirilmesi için gereken zaman:
• fiziksel ve kimyasal analiz için 3 günden 5 güne kadar;
• mikrobiyolojik analiz için 3 günden 7 güne kadar; konserveler için süde daha 7 gün uzatılır
• organoleptik analiz için 2 güne kadar;

