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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.

Hlavním úkolem technických výborů je připravovat mezinárodní normy. 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 21527-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Potravinářské výrobky,
subkomise SC 9 Mikrobiologie.

ISO 21527 sestává z následujících částí pod společným názvem Mikrobiologie potravin a krmiv –
Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní:

Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95●

Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší nebo rovnou 0,95●

Tato část ISO 21527, spolu s ISO 21527-2 ruší a nahrazuje ISO 7698:1990, ISO 7954:1987 a ISO
13681:1995. 
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Úvod

Vzhledem k velké různorodosti výrobků, které jsou potravinami a krmivy, nemusí být horizontální
metoda specifikovaná v ISO 21527 (všechny části) ve všech detailech pro určité výrobky vhodná.
V těchto případech lze použít odlišné metody pro tyto výrobky specifické, avšak pouze tehdy, je-li to
z oprávněných odborných důvodů zcela nezbytné. Přesto však by tato horizontální metoda jak je
specifikována v ISO 21527 (všechny části) měla být použita vždy, pokud je to možné.

Při nejbližší revizi mezinárodní normy ISO 21527 (všechny části) budou vzaty v úvahu všechny
dostupné informace o rozsahu, v jakém byla tato horizontální metoda aplikována a o důvodech pro
odchylky od ní v případě určitých výrobků.

Harmonizace metod zkoušení nemůže být okamžitá a pro určité skupiny výrobků mohou již existovat
mezinárodní a/nebo národní normy, které ve shodě s touto horizontální metodou specifikovanou v ISO
21527 (všechny části) nejsou. Je však třeba, aby při revizi byly takové normy uvedeny do souladu
s ISO 21527 (všechny části) s tím, že případné odchylky od ní budou odborně dobře odůvodněné.

Varování – Je nezbytné provádět stanovení počtu plísní s největší  opatrností,  aby byl
chráněn pracovník a zabránilo se kontaminaci ovzduší sporami plísní.

1 Předmět normy

Tato část ISO 21527 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu živých kvasinek a plísní ve
výrobcích určených pro lidskou spotřebu nebo pro krmení zvířat, které mají aktivitu vody vyšší než
0,95 (vejce, maso, mléčné výrobky (s výjimkou sušeného mléka), ovoce, zelenina, čerstvé těstoviny
apod.), pomocí techniky počítání kolonií vyrostlých při 25 °C ± 1 °C (odkazy [1], [2]).

Tato část ISO 21527 neumožňuje stanovení spor plísní. Ani identifikace plísní ani vyšetření potravin na
mykotoxiny nespadají do předmětu této části ISO 21527. Metoda specifikovaná v této části ISO 21527
není vhodná pro stanovení počtu termorezistentních hub, jako jsou Byssochlamys bulva nebo
Byssochlamys nivea v konzervovaném ovoci a zelenině.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


