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Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic
microorganisms

Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-
organismes psychrotrophes

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 17410:2019. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 17410-1:2019. It
has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 17410 (56 0119) z října 2003, ČSN ISO 6730 (56 0120) z října
2007 a ČSN ISO 8552 (57 0548) z prosince 2005.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje horizontální metodu stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů,
které jsou schopné růst a tvořit kolonie na pevném agarovém kultivačním médiu po aerobní inkubaci.

Tento dokument je použitelný pro

–    výrobky určené k lidské výživě,

–    výrobky určené ke krmení zvířat,

–    vzorky z prostředí oblasti potravinářské a krmivářské produkce a manipulace,

–    vzorky z prostředí prvovýroby.

POZNÁMKA Příloha B specifikuje rychlou metodu pro odhad počtu psychrotrofních mikroorganismů
v syrovém a pasterizovaném mléce.
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