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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 komisí je příprava mezinárodních norem. 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 tohoto dokumentu jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí
být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 29981|IDF 220 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské
potravinářské výrobky, subkomisí SC 5 Mléko a mléčné výrobky a Mezinárodní mlékařskou federací
(IDF). Byla publikována společně ISO a IDF.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu selektivního stanovení počtu presumptivních
bifidobakterií v mléčných výrobcích technikou počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C za
anaerobních podmínek.

Tato metoda platí pro mléčné výrobky jako mléko, kysané mléko, sušené mléko, kojenecká a dětská
výživa na bázi mléka a startovací kultury, kde jsou tyto bakterie přítomny, jsou životaschopné
a vyskytují se v kombinaci s jinými bakteriemi mléčného kvašení. (K navrhovaným kritériím kvality
mléčných výrobků viz například Codex Stan 243:2003 [6]).

Bifidobakterie používané v mléčných výrobcích obvykle náleží k těmto druhům (viz např. odkazy [7],
[8], [16]):

a) Bifidobacterium adolescentis;

b) B. animalis subsp. animalis;

c) B. animalis subsp. lactis;
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d) B. bifidum;

e) B. breve;

f) B. infantis;

g) B. longum.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


