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Sweetened condensed milk – Determination of total solids content (Reference method)

Lait concentré sucré – Détermination de la matiere seche (Méthode de référence)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6734:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6734:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6734 (57 0731) z února 1998.

 

Národní předmluva

Norma Mezinárodní mlékařské federace: IDF 15:2010 Sweetened condensed milk – Determination of
total solids content (Reference method)

Změny proti předchozí normě

Ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující změny:

byla vypuštěna kapitola 2 Citované normativní dokumenty,●

v kapitole 5 Odběr vzorků jsou podrobněji popsány podmínky skladování vzorků,●

v kapitole 9 Protokol o zkoušce je uveden jmenovitý seznam informací, které protokol musí minimálně●

obsahovat.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky – Návod pro odběr vzorků

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné
výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel
o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Regulation (EC) No 882/2004), v platném znění

Nařízení Komise (ES) č. 273/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných
výrobků (Regulation (EC)
No 273/2008), v platném znění
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
komisi. 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.

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

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 6734/IDF 15 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34, Zemědělské potravinářské výrobky,
subkomisí SC 5, Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF). Je publikována
společně ISO a IDF.

Druhé vydání ISO 6734/IDF 15 zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6734:1989) a je jeho revizí
menšího rozsahu.

1 Předmět normy
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Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu na stanovení obsahu celkové sušiny
zahuštěného slazeného mléka.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


