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1 n - кількість зразків, що відбираються з партії продукції; с = кількість зразків, параметричні значення яких знаходяться між m та M.
2 Для пунктів 2.7, 2.9 та 2.10 m = M.
3 Використовується стандарт з останніми змінами.
4 Критерій не застосовується до продуктів, призначених для подальшої переробки у харчовій промисловості.
5 E. coli використовується тут як індикатор рівня гігієни.
6 Для сирів, які не здатні підтримувати ріст E. coli, кількість E. coli зазвичай є найвищою на початку періоду дозрівання, а для сирів, які здатні
підтримувати ріст E. coli, такий показник нормальний наприкінці періоду дозрівання.
7 Крім сирів, коли виробники можуть підтвердити, що продукт не створює ризику стафілококових ентеротоксинів.
8 Тільки ті види морозива, що містять молочні інгредієнти.
9 Паралельне дослідження на Enterobacteriaceae та E.sakazakii проводиться, лише якщо не було встановлено кореляцію між цими мікроорганізмами на
рівні окремої потужності. Якщо виявлено Enterobacteriaceae у будь-яких зразках досліджуваного продукту на цій потужності, партія має бути
досліджена на E.sakazakii. Виробник зобов’язаний підтвердити, чи існує така кореляція між Enterobacteriaceae та E.sakazaki.
10 1 мл посівного матеріалу висівається на чашку Петрі діаметром 140 мм або на три чашки Петрі діаметром 90 мм.
Пояснення до результатів досліджень
1. Наведені допустимі межі стосуються кожного елемента вибірки, який досліджується.
2. Результати дослідження підтверджують мікробіологічну якість процесу, що досліджується.
3. Enterobacteriaceae у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб, призначені
для дітей грудного віку (молодше шести місяців), та у сумішах для дітей молодшого віку:
задовільні, якщо всі отримані значення вказують на відсутність бактерії;
незадовільні, якщо в будь-якому з елементів вибірки виявлена присутність бактерії.
4. E. coli, Enterobacteriaceae (інші категорії харчових продуктів) та коагулазопозитивні стафілококи:
задовільні, якщо отримані значення ≤ m,
прийнятні, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤m;
незадовільні, якщо одне або більше з отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
Припустимий Bacillus cereus у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб,
призначеному для дітей грудного віку менше шести місяців:

9 Паралельне дослідження на Enterobacteriaceae та E.sakazakii проводиться, лише якщо не було встановлено кореляцію між цими мікроорганізмами на
рівні окремої потужності. Якщо виявлено Enterobacteriaceae у будь-яких зразках досліджуваного продукту на цій потужності, партія має бути
досліджена на E.sakazakii. Виробник зобов’язаний підтвердити, чи існує така кореляція між Enterobacteriaceae та E.sakazaki.
10 1 мл посівного матеріалу висівається на чашку Петрі діаметром 140 мм або на три чашки Петрі діаметром 90 мм.
Пояснення до результатів досліджень
1. Наведені допустимі межі стосуються кожного елемента вибірки, який досліджується.
2. Результати дослідження підтверджують мікробіологічну якість процесу, що досліджується.
3. Enterobacteriaceae у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб, призначені
для дітей грудного віку (молодше шести місяців), та у сумішах для дітей молодшого віку:
задовільні, якщо всі отримані значення вказують на відсутність бактерії;
незадовільні, якщо в будь-якому з елементів вибірки виявлена присутність бактерії.
4. E. coli, Enterobacteriaceae (інші категорії харчових продуктів) та коагулазопозитивні стафілококи:
задовільні, якщо отримані значення ≤ m,
прийнятні, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤m;
незадовільні, якщо одне або більше з отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
Припустимий Bacillus cereus у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб,
призначеному для дітей грудного віку менше шести місяців:
задовільний, якщо отримані значення ≤ m;
прийнятний, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤ m;
незадовільний, якщо одне або більше отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
1 n - кількість зразків, що відбираються з партії продукції; с = кількість зразків, параметричні значення яких знаходяться між m та M.
2 Для пунктів 2.7, 2.9 та 2.10 m = M.
3 Використовується стандарт з останніми змінами.
4 Критерій не застосовується до продуктів, призначених для подальшої переробки у харчовій промисловості.
5 E. coli використовується тут як індикатор рівня гігієни.
6 Для сирів, які не здатні підтримувати ріст E. coli, кількість E. coli зазвичай є найвищою на початку періоду дозрівання, а для сирів, які здатні
підтримувати ріст E. coli, такий показник нормальний наприкінці періоду дозрівання.
7 Крім сирів, коли виробники можуть підтвердити, що продукт не створює ризику стафілококових ентеротоксинів.
8 Тільки ті види морозива, що містять молочні інгредієнти.
9 Паралельне дослідження на Enterobacteriaceae та E.sakazakii проводиться, лише якщо не було встановлено кореляцію між цими мікроорганізмами на
рівні окремої потужності. Якщо виявлено Enterobacteriaceae у будь-яких зразках досліджуваного продукту на цій потужності, партія має бути
досліджена на E.sakazakii. Виробник зобов’язаний підтвердити, чи існує така кореляція між Enterobacteriaceae та E.sakazaki.
10 1 мл посівного матеріалу висівається на чашку Петрі діаметром 140 мм або на три чашки Петрі діаметром 90 мм.
Пояснення до результатів досліджень
1. Наведені допустимі межі стосуються кожного елемента вибірки, який досліджується.
2. Результати дослідження підтверджують мікробіологічну якість процесу, що досліджується.
3. Enterobacteriaceae у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб, призначені
для дітей грудного віку (молодше шести місяців), та у сумішах для дітей молодшого віку:
задовільні, якщо всі отримані значення вказують на відсутність бактерії;
незадовільні, якщо в будь-якому з елементів вибірки виявлена присутність бактерії.
4. E. coli, Enterobacteriaceae (інші категорії харчових продуктів) та коагулазопозитивні стафілококи:
задовільні, якщо отримані значення ≤ m,
прийнятні, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤m;
незадовільні, якщо одне або більше з отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
Припустимий Bacillus cereus у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб,
призначеному для дітей грудного віку менше шести місяців:

прийнятні, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤m;
незадовільні, якщо одне або більше з отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
Припустимий Bacillus cereus у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб,
призначеному для дітей грудного віку менше шести місяців:
задовільний, якщо отримані значення ≤ m;
прийнятний, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤ m;
незадовільний, якщо одне або більше отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
1 n - кількість зразків, що відбираються з партії продукції; с = кількість зразків, параметричні значення яких знаходяться між m та M.
2 Для пунктів 2.7, 2.9 та 2.10 m = M.
3 Використовується стандарт з останніми змінами.
4 Критерій не застосовується до продуктів, призначених для подальшої переробки у харчовій промисловості.
5 E. coli використовується тут як індикатор рівня гігієни.
6 Для сирів, які не здатні підтримувати ріст E. coli, кількість E. coli зазвичай є найвищою на початку періоду дозрівання, а для сирів, які здатні
підтримувати ріст E. coli, такий показник нормальний наприкінці періоду дозрівання.
7 Крім сирів, коли виробники можуть підтвердити, що продукт не створює ризику стафілококових ентеротоксинів.
8 Тільки ті види морозива, що містять молочні інгредієнти.
9 Паралельне дослідження на Enterobacteriaceae та E.sakazakii проводиться, лише якщо не було встановлено кореляцію між цими мікроорганізмами на
рівні окремої потужності. Якщо виявлено Enterobacteriaceae у будь-яких зразках досліджуваного продукту на цій потужності, партія має бути
досліджена на E.sakazakii. Виробник зобов’язаний підтвердити, чи існує така кореляція між Enterobacteriaceae та E.sakazaki.
10 1 мл посівного матеріалу висівається на чашку Петрі діаметром 140 мм або на три чашки Петрі діаметром 90 мм.
Пояснення до результатів досліджень
1. Наведені допустимі межі стосуються кожного елемента вибірки, який досліджується.
2. Результати дослідження підтверджують мікробіологічну якість процесу, що досліджується.
3. Enterobacteriaceae у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб, призначені
для дітей грудного віку (молодше шести місяців), та у сумішах для дітей молодшого віку:
задовільні, якщо всі отримані значення вказують на відсутність бактерії;
незадовільні, якщо в будь-якому з елементів вибірки виявлена присутність бактерії.
4. E. coli, Enterobacteriaceae (інші категорії харчових продуктів) та коагулазопозитивні стафілококи:
задовільні, якщо отримані значення ≤ m,
прийнятні, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤m;
незадовільні, якщо одне або більше з отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.
Припустимий Bacillus cereus у сухих сумішах для дітей грудного віку та сухому дієтичному харчовому продукті для спеціальних медичних потреб,
призначеному для дітей грудного віку менше шести місяців:
задовільний, якщо отримані значення ≤ m;
прийнятний, якщо максимальна частина значень c/n знаходиться між m та M, а решта отриманих значень ≤ m;
незадовільний, якщо одне або більше отриманих значень > M або більше, ніж значення c/n, знаходяться між m та M.

