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Foodstuffs – Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in hazelnuts,
peanuts, pistachios, figs and paprika powder – High performance liquid chromatographic method with
post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup

Produits alimentaires – Dosage de l,aflatoxine B1 et de la somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 dans
les noisettes, les cacahuetes, les pistaches, les figues et le paprika en poudre – Méthode par
purification sur colonne d,immuno-affinité suivie d,une chromatographie liquide a haute performance
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Haselnüssen, Erdnüssen, Pistazien, Feigen and Paprikapulver –
Hochleistungsflüssigchromatographisches Verfahren
mit Immunoaffinitätssäulen-Reinigung und Nachsälenderivatisierung
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This standard is the Czech version of the European Standard EN 14123:2007. It was translated by the
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14123 (56 0069) z června 2008.

 

Národní předmluva
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ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
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Předmluva

Tento dokument (EN 14123:2007) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin –
Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 14123:2003 s následujícími změnami:

Jsou zahrnuta validační data pro lískové oříšky.a.

UPOZORNĚNÍ Používání této normy může zahrnovat rizikové materiály, postupy a zařízení.
Záměrem této normy není zabývat se veškerými bezpečnostními problémy spojenými
s jejím použitím. Odpovědností každého uživatele této normy je stanovit vhodné



bezpečnostní a zdravotní opatření a určit použitelnost omezujících předpisů před použitím.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, fících,
pistáciích, arašídech a práškové paprice. Mez stanovitelnosti metody je 0,8 ng/g pro každý aflatoxin
anebo méně (hodnota odvozená z vnitrolaboratorní a mezilaboratorní studie) v závislosti na použitém
měřicím zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


