
           Lidköping 2017-12-18

Rutin för beställning och provtagning vid inlistningskontroll

Separata prover ska sändas för kemisk analys och mikrobiologisk analys. 
För kemanalyser önskas minst 500 g prov och för mikrobiologiska analyser minst 200 g prov. 
För märkningskontroll behövs en separat förpackning.

Kemiska analyser

Näringsvärdesanalys. Analys ska utföras om näringsvärde är deklarerat på förpackningen. Om produkten 
innehåller hög halt av kostfiber eller om fiberhalt är angivet på förpackning ska även detta ingå i valt paket.
Följande parametrar ingår i näringsvärdespaket: vattenhalt, aska, råfett, råprotein, beräknad energiinnehåll, 
beräknad kolhydrathalt, sockerarter, fettsyraprofil, salthalt, (kostfiberhalt).

Övriga kemiska analyser. Beror på typ av produkt och vad som är deklarerat på förpackning. Alla deklarera-
de ämnen ska analyseras, t ex vitaminer, mineraler, alkoholhalt. Se även riskerna för produkten. Produkter 
som löper risk att innehålla bekämpningsmedelsrester ska testas för det, t ex ekologisk frukt och grönsaker. 
Andra risker kan vara mykotoxin, allergener, tungmetaller (t ex kadmium, bly, arsenik). Anges kollagen/kött-
proteinkvot ska den analyseras.

Mikrobiologiska analyser

Vilka analysparametrar som är relevanta vid mikrobiologisk kontroll berör på produkttyp. Se över de mikro-
biologiska risker som föreligger och testa för dem.
Sensorisk kontroll. En enklare sensorisk kontroll ska utföras. Välj kod PSB1H; ”Visuell- och luktkontroll”.

Märkningskontroll/Label Check

I analyserna LW0UP+LW0UQ; ”Label Check” ingår både en märkningskontroll (kontroll av förpackning mot 
gällande lagstiftning – hälsopåståenden inkl ej) och en verifiering av näringsinnehållet angivet på förpack-
ning (kontroll av deklaration mot resultat från utförd näringsvärdesanalys). 
Undantag finns för de produkter som saknar näringsdeklaration. Välj då istället analysen LW0UP; ”Märk-
ningskontroll”.

Om inte originalförpackning kan sändas kan en ”artwork” elektroniskt mailas till food@eurofins.se. Ange 
alltid i mail till vilket företag och produkt den tillhör samt när produkten sänds från er. Ange även vid beställ-
ning, som kommentar per prov, att ”artwork mailat till food” för att laboratoriet ska kunna garantera att Label 
Check utförs.

Vid frågor kontakta kundsupport livsmedel, tfn 010 490 8310 eller info.livsmedel@eurofins.se
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