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ALERGENY - vše na jednom místě
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování
informací o potravinách bylo definováno 14 základních skupin alergenů a požadavky
na jejich označování. Dále pak Směrnice Komise 2007/68/ES, kterou se mění příloha
IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, uvádí skupiny potravinových
alergenů, které se musí uvádět na etiketě výrobku, pokud se použijí jako složka potraviny.
Tyto přísné a zdravotně nezbytné legislativní nároky jsme se rozhodli zefektivnit.
Od dubna 2020 naleznete kompletní nabídku pro stanovení celé legislativní skupiny
alergenů právě u nás.

Přicházíme s mimořádnou množstevní slevou
Počet vzorků k analýze

5 - 9 vzorků			

sleva 10%

Počet vzorků k analýze

10 - 15 vzorků

sleva 15%

Počet vzorků k analýze

více než 15 vzorků

sleva 20%

Potravinová alergie představuje značný zdravotní
problém. Uvádí se, že postihuje až 8 % dětské
a 2 % dospělé populace. Vzhledem k rostoucímu
počtu spotřebitelů, kteří trpí potravinovými alergiemi
a intolerancemi, se vyskytují na trhu i specializované
potraviny určené pro tyto cílové skupiny. Pro výrobce
se stává nezbytností ověření správných výrobních
postupů v rámci systému HACCP, ve kterých se vytváří
plány pro zamezení vstupu alergenů a případné křížové
kontaminaci.

Laboratoře ALS Czech Republic zajišťují akreditované analýzy alergenů jak ve výrobcích, tak ve stěrech:
Lepek

Skořápkové plody

Korýši

Hořčice

Vejce

Celer

Ryby

Sezamová semena

Jádra podzemince olejné (arašídy)

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší jak 10
mg/kg nebo 10 mg/l

Sojové boby

Vlčí bob

Mléko včetně laktózy

Měkkýši

Naše nabídka:
●

Akreditované stanovení alergenů v potravinách
a ve stěrech

●

Zajistíme svoz vzorků do laboratoře vlastními
vozidly vybavenými chladírenskou technikou

●

Doporučíme použití vhodné metody (ELISA/PCR)

●

●

K dispozici máme moderní a oddělené prostory
pro analýzu vzorků s vlastní homogenizací

Vystavíme protokol o zkoušce v různých jazykových
mutacích

●

Umožníme nahlížení výsledků online

●

Zaměstnáváme odborný a zkušený personál

Základní schéma analytické metody ELISA – enzymaticky vázaný imunosorbentový test

specifická protilátka v jamce mikrotitrační destičky
alergen
enzymový konjugát / protilátka
sandwich
substrát

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem:
czsupport.food@alsglobal.com.
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