Élelmiszer- és takarmányvizsgálatok
ELEMZÉS – TANÁCSADÁS – TERVEZÉS

WWW.WESSLING.HU

Célunk, hogy széleskörű szolgáltatási kínálatukkal az élelmiszervállalkozók
számára közvetlen és hosszú távú támogatást biztosítsunk a vevői bizalom
kiépítéséhez, megerősítéséhez, a vállalkozás önellenőrző tevékenységének
működtetéséhez.

Laboratóriumi szolgáltatásaink

Mintavétel
•

Akkreditált mintavétel élelmiszer-termékek, higiéniai minták, takarmány,
levegő, víz, kozmetikai készítmények vonatkozásában

•

Egyedi, véletlenszerűen kiválasztott minták, vagy tételminősítésre
alkalmas mintavételek

•

Mintavételi programok kidolgozása, mintavételi tervek egyeztetése

Élelmiszer- és takarmány analitikai vizsgálatok
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•

Dioxin vizsgálat

•

Akrilamid vizsgálat

•

Aminosav-összetétel

•

Összetételi (ingrediens) vizsgálatok

•

Élelmiszeradalék-anyagok mérése

•

Vitamintartalom meghatározása

•

Zsírsavösszetétel meghatározása

•

Pálinkavizsgálatok

•

Mézvizsgálatok (klasszikus vizsgálatok, hamisítás kimutatása,
szermaradékok)

•

Étrend-kiegészítők vizsgálata
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•

Fémek meghatározása (mikro- és makro elemek, toxikus nehézfémek)

•

Növényvédőszer-maradékok meghatározása

•

Mikotoxin vizsgálatok

•

Allergén összetevők meghatározása

•

Egyéb nem kívánatos komponensek mérése: (akrilamid, melamin, nitrát stb…)

•

Érzékszervi vizsgálatok

•

Génmódosított (GMO) élelmiszer- és takarmány-összetevők kimutatása,
valamint mennyiségi meghatározása (BIOMI Kft.)

Élelmiszer- és takarmánymikrobiológiai vizsgálatok
•

Kórokozók és toxinjaik kimutatása

•

Higiéniai paraméterek kimutatása és számának meghatározása

•

Minőségi paraméterek (romlást okozók, starter kultúrák) vizsgálata

•

Fertőtlenítőszer-hatékonyság vizsgálatok

•

Körvizsgálat-szervezés

•

Romlás ok-okozat elemzés

•

Minőségmegőrzési időtartam validálás
(Challenge tesztek, tárolási kísérletek)

•

Legionella vizsgálat

•

Vízaktivitás-mérés

•

Műszeres gyors mikrobiológiai vizsgálatok > eredmények 24 órán belül

Szaktanácsadás
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•

Minőséggel, biztonsággal kapcsolatos jogszabályok (EU és magyar)
naprakész figyelése, igény szerint értelmezése

•

Termékspecifikációk, gyártmánylapok felülvizsgálata szakmai és jogi
megfelelés szempontjából

•

Termékjelölések, címkék felülvizsgálata, fordítása, elkészítése a vonatkozó
jogszabályok, hatósági és szakmai iránymutatások alapján

•

Minőségellenőrzési tevékenység támogatása (kiszervezés) – minőségellenőrzési dokumentáció, HACCP terv, nyomonkövethetőségi szabályozás
elkészítése, felülvizsgálata, a felhasznált anyagok helyszíni átvételi
ellenőrzése, gyártásközi és késztermék-ellenőrzés, reklamációkivizsgálás

•

Beszállítók és termékeik kockázatelemzése, auditja regisztrált IFS
auditorainkkal

•

Higiéniai felülvizsgálatok, auditok

•

Higiéniai, minőségügyi oktatások, felkészítő tanfolyamok

•

Új analitikai szolgáltatások kidolgozása és validálása

•

Trendanalízis

Élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő csomagolóanyagok vizsgálata
•

Műanyagok vizsgálata:
→ 10/2011/EU rendeletnek való megfelelés vizsgálata
→ Összkioldódás vizsgálata
→ Specifikus kioldódás vizsgálata (antioxidánsok, lágyítók, fémek, primer
aromás aminok, formaldehid)
→ Nem szándékosan hozzáadott összetevők kioldódásának vizsgálata
(NIAS screening)
→ Érzékszervi vizsgálatok
→ Szennyezőanyagok vizsgálata (PAH, ftalátok, nehézfémek)

•

Papír vizsgálata:
→
→
→
→

Kioldódásvizsgálatok: fémek, formaldehid, primer aromás aminok
Kioldódott összetevők GC-MS screening vizsgálata
Érzékszervi vizsgálatok
Ásványolaj eredetű szénhidrogének meghatározása (MOSH, MOAH)

Kerámia, üveg vizsgálata
→ Ólom, kadmium kioldódásának vizsgálata
→ Érzékszervi vizsgálat
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Akkreditáltság, tanúsítványok
•

A WESSLING Hungary Kft. Élelmiszerbiztonsági laboratóriuma a
Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált, tehát a laboratórium
irányítási rendszerének, vagyis a MSZ EN ISO 17025:2005 szabványnak való
megfelelősége bizonyított.

•

Szakértői tevékenységünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint
tanúsított.

Miért érdemes a WESSLING-et választani?
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•

komplex – jogi, technológiai és minőségügyi – szempontokat is felölelő
tanácsadási és laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk

•

munkatársaink a munkaterületük széles körben elismert, kiváló szakértői

•

korszerű laboratóriumi felszereltségünk a vizsgálatok széles körét teszi
lehetővé

•

gyorsaság, kiváló teljesítés: laboratóriumi vizsgálati eredmények a
beérkezéstől számítva akár 24 órán belül

•

független, objektív szolgáltatások külső befolyásolás nélkül

•

ügyfélorientált együttgondolkodás, a partner érdekeit is figyelembe vevő
hatékony problémamegoldás, módszer-fejlesztések
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A WESSLING a szaktanácsadás, a vizsgálatok és a tervezés
területén tekintélyes szaktudásával a szolgáltatások széles
skáláját kínálja önnek komplex megoldásokkal. Célunk a
minőség, a biztonság, az egészség és a környezetvédelem,
vagyis életünk minőségének folyamatos javítása.
A nemzetközi ügyfelek körében 1983 óta kitűnő hírnévnek
örvendő családi vállalkozás 1200 munkatársa immár több,
mint harminc helyszínen, az Ön cége számára is elérhető
közelségben kínálja szolgáltatásait Európában és Kínában.
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