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Monsterkenmerken
M15001658001:Monsternummer

Monsterontvangstdatum : 30-1-2015

Productnaam Stevia Whey Protein Isolate:

Monsternummer klant 2442.14:

Productcode klant WPI Vanille S:

Omschrijving Pot Eiwitpoeder:

Monsternamedatum : 29-1-2015

Matrix (geïdentificeerd als) : Wei

EenheidAnalyseparameter Methode Analyseuitslag

QVocht 102°C (4 uur) g/kgANAL-10244 53

QRuw eiwit (6,38) g/kgANAL-10005 866

QKoolhydraten totaal (HPLC) g/kgANAL-10204 28,1

QWaarvan suikers g/kgANAL-10204 7,1

Suikers kort

QFructose g/kgANAL-10343 <1,0

QGalactose g/kgANAL-10343 <1,0

QGlucose g/kgANAL-10343 <1,0

QLactose g/kgANAL-10343 7,1

QMaltose g/kgANAL-10343 <1,0

QSaccharose g/kgANAL-10343 <1,0

QSuikers totaal g/kgANAL-10343 7,1

Aminozuren 15

QAlanine g/kgANAL-10018 47,6

QArginine g/kgANAL-10018 17,1

QAsparaginezuur g/kgANAL-10018 104,5

QCysteine g/kgANAL-10018 19,9

QGlutaminezuur g/kgANAL-10018 183,4

QGlycine g/kgANAL-10018 14,9

QHistidine g/kgANAL-10018 16,1

Qiso-Leucine g/kgANAL-10018 62,7

QLeucine g/kgANAL-10018 97,5

QLysine g/kgANAL-10018 91,6

QMethionine g/kgANAL-10018 20,7

QPhenylalanine g/kgANAL-10018 27,4

QSerine g/kgANAL-10018 45,5
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Q = geaccrediteerd door RvA(certificaat L053), (Q¹ zie certificaatnr.), G = gecertificeerd volgens GMP+, QS = erkende verichting QS, Extern = uitbesteed onderzoek.
* = indicatieve waarde. ** = analyses niet binnen gestelde tijd ingezet. *** = micro-organismen aanwezig/gram. **** = monstername datum ontbreekt.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode tussen de datum van ontvangst monster op NutriControl en datum van rapportage. Microbiologisch onderzoek wordt bij bederfelijke 
waren binnen 24 uur na monsterontvangst gestart, tenzij anders aangegeven. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op (het) onderzochte monster(s). Gegevens 
aangaande meetonzekerheid zijn opvraagbaar. Op alle diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op www.nutricontrol.nl.
Als het rapportnummer V02 of hoger bevat, vervangt dit rapport de voorgaande versie.
Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd zonder toestemming van NutriControl.



QThreonine g/kgANAL-10018 70,6

QValine g/kgANAL-10018 57,9

Veghel, 09 februari 2015 

Manager Analytical Services

H.J.M. Lamers
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Q = geaccrediteerd door RvA(certificaat L053), (Q¹ zie certificaatnr.), G = gecertificeerd volgens GMP+, QS = erkende verichting QS, Extern = uitbesteed onderzoek.
* = indicatieve waarde. ** = analyses niet binnen gestelde tijd ingezet. *** = micro-organismen aanwezig/gram. **** = monstername datum ontbreekt.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode tussen de datum van ontvangst monster op NutriControl en datum van rapportage. Microbiologisch onderzoek wordt bij bederfelijke 
waren binnen 24 uur na monsterontvangst gestart, tenzij anders aangegeven. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op (het) onderzochte monster(s). Gegevens 
aangaande meetonzekerheid zijn opvraagbaar. Op alle diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op www.nutricontrol.nl.
Als het rapportnummer V02 of hoger bevat, vervangt dit rapport de voorgaande versie.
Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd zonder toestemming van NutriControl.


