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Národní předmluva
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Souvisící právní předpisy
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 21807 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské
výrobky, subkomisí SC 9 Mikrobiologie.
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Úvod

Mikroorganismy vyžadují pro svou metabolickou aktivitu vodu, avšak pouze určitá frakce celkového
obsahu vody v potravině, tzv. „volná voda“, je pro mikroorganismy využitelná. Množství „volné vody“



označované jako vodní aktivita závisí na povaze a množství složek rozpuštěných ve vodné fázi
potraviny (viz odkaz [1]). Mikroorganismy různých druhů tolerují vodní aktivitu pouze v určitém
rozmezí. Vodní aktivitu lze proto použít k predikci růstu mikroorganismů a ke stanovení stability
potraviny z mikrobiologického hlediska.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí základní principy fyzikálních metod stanovení vodní aktivity a
požadavky na její měření u výrobků určených k lidské výživě a ke krmení zvířat.

Vodní aktivitu lze použít k predikci růstu mikroorganismů a ke stanovení stability potraviny z
mikrobio-logického hlediska, je rovněž důležitým kvantitativně stanovitelným kritériem doby, po
kterou po kterou může být potravina uchovávána.

-- Vynechaný text --


