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Науково-дослiдний випробувальний центр
харчовоi продукцii

Акредитований вiдповiдно до вимог
ДСТУ ISОДЕС 17025z2006

Атестат акредитацi'iJ\& 2Н289 вц 28.08.2015
( атестат акредитацiТ дiйсний ао 29,11.2017)

YKpaiHa, м.Полтава, вул. Вузь
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ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ ЛЬ
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ýrр :*_.эдgg "Пошехонський" з масовою часткою1. Найменування продукцiI

ё_1g 1_:rх]ч* ::9 ыинi 4 5 О/о

2.НД на продукчiю _{*СJ}.JJJ_fr?О06 _Сир _rrошехонський.ТУ

3. Пiдпри см ств о -в ир о бник АТ'] Ilrл::gg_g_ьдий сирз ав од'' YKpaiHa

4. Замовник, адреса .,АТ,"Пирятинський сирзавод'' м.Пирятин, Полтавська обл,,
вул. Сlмська, 1

5. Мiсце вiдбору зразкiв склад готовоГ продукцii АТ "Пирятинський
"9Yр:_з"р9д:

7. Розмiр партii 1250 кг

8. Кiлькiсть зразка 0,7 кг
9. Щата надходжен"";;;;;;й;r;;;й;; )il| i.

вIдповlдност1

I*Р-lРР_9"1: ПР 9лlкuii Б езрук о. щ.

!одатковi вiдомостi:
- забо рон ясться.пер.едр}, ý лд9I9 колу бе.з 

д91 9олу в ил робу вал ьн ого центру;
: fifiа+ъ,t8я+},ъъъвf;нh-нъ+Ёфъ+едjьнUtFяФjу,tlдlнl^"""* 
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CTopiHKa l
Ф-5.10.4. l вiд t7.02.1б (змiна Nl2)

CTopiHoK З

!

Ремiзова Н.Л.



Продовження протоколу Ng 0619т вiд 03.04.2017

Органолептичнi показники харчовоi продукцii

-ко"a"arоцi"

l +SSB:ZOOO ,Щозволено злегка цiльну

Малюнок дсту Вiчка на розрiзi круглоi або неправильноi,
KyToBoi форми.

ний, злегка Помiрно виражений сирний,
ix присмакiв злегка кислуватий, без cTopoHHix

Фiзико-хiмiчнi показники харчовоТ пролукцii

масою.

Вiчка на розрiзi

лъ
назва показникап/п

не менше 45,}t2 45.6 +0"7Yо

речовинi
2 Масова частка вологи о/о i ГоСТ з626-7з не бiльше 44,0 42,8 +0,2о7о* * *

3 ; Масова частка K}xoHHoi солi оh ] гост з627-8| не бiльше 2,5 
]

1,8

Обладнання: Ваги лабораторнi ВЛР-200, дR 3 1 з0, сушильна шафа СНОЛ 58/350, liснтрифуга ЦЛУ- l "Орбiта"

Один. НД на метод .Ц,опустимi Фактltчне ПохибкаЁимiр. випробувань piBHi значення

% гост 5867-90

Мiкробiологiчнi показники

Listeria monoc}togenes в 25 г ДСТУ ISO 1 1290- не допускаеться не виявлено

-L

Обладнання: Термостат тс _ 80М - 2-2 :llT., тормостат ТГУ 02-200, ваги А500, прилrд для пiлрахунку колонiй скм-1

CTopiHKa 2
Ф-5.10.4.1 вiд 17.02,1б (змiна Jф2)

CTopiHoK

лъ
п/п l

Колiр TicTa

4558:2006

4558:2006
дсту

дсту Пластича, однорiдна за всiсю масою. l Пластичц однорiдна за всiсю

Вiд бiлого до блiдо-жовтого,
однорйний за всiсю масою

плlвкою

Блiдо-жовтий, однорiдний за
всiсю масою

4558:2006

5 Смак i.un,* l ЛСТV
4558:2006

l
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,Щата початку випробувань

,."2J_"б_е_вез_н"я.2Q.L7-э-_

Примiтка:

CTopiHKa З
Ф-5.10,4.1 вiд l7.02.1б (змiна ЛЬ2)

** - межа чlтливостi приладу
*** - розходrкеяня мiж паралельними випробуваннями

.Щата закiнчення випробувань

,,,,,,,,-_-3.каiтня2Ql7"-п--

Вiдповiдальнi за випробування та пiдготовку протоколу:

ýржи*н'qь-ка",Д,,Я*',,,,

Гречищева Ю.Г.

Божинська Л.Я.

Примiтка: * - межа чутливостi метод;;

i€n

CTopiHoK


