Prøvetaking på softis - 2018
Meld deg på organisert prøveuttak utført av
MjøsLab i uke 24 og 33.
MjøsLab tilbyr analyser som kan være til hjelp for bedriftens IK-Mat system. Bedrifter som håndterer næringsmidler
som f.eks. softis, bør ifølge næringsmiddelloven sjekke kvalitet på denne regelmessig – som dokumentasjon på at
ens renholdsprosedyrer er tilfredsstillende. I tillegg kommer kontroll av vannkvalitet og hygienekontroll av
rengjorte flater. Vi kan utføre denne kontrollen, slik at krav fra Mattilsynet blir tilfredsstilt.
Akkrediterte analyser
MjøsLab er Opplands største analyselaboratorium og har sitt kvalitetssikringssystem bygd opp i henhold til NS-EN
ISO/IEC 17025, og analysespekteret er blitt betydelig de siste åra. MjøsLab har vært akkreditert i over 20 år!
Dokumentasjon – mikrobiologi
Mikrobiologiske analyser kan brukes til;
 Å dokumentere den hygieniske kvaliteten til et produkt.
 Å ha kontroll på at krav i lover og forskrifter tilfredsstilles.
 Dokumentasjon overfor kunder at ens produkter både tilfredsstiller hygienekrav og fravær av
sykdomsfremkallende bakterier .
 Renholdskontroll av overflater, utstyr og redskaper i bedriften.
 Å behandle kundeklager.
Vårt tilbud:
Enkel pakke



Utvidet pakke






 Prøveuttak av softis
 2 produktprøver
 Hygienekontroll
 1 vannprøve
 Tilstandskontroll:
 Temperaturkontroll kjøl/frys
 Vurdering av orden/renhold
 Kontrollbevis

Prøveuttak av softis
Kontrollbevis

kr. 820,- eks. mva.
Adresse:

Tilbudspakke
Prøveuttak av softis
Hygienekontroll
1 vannprøve
Kontrollbevis

kr. 1.790,- eks. mva.

Ringvegen 11, 2816 Gjøvik

Tlf. 61 13 62 22

kr. 2.290,- eks. mva.
E-post: firmapost@mjoslab.no

Oppdragsavtale med MjøsLab

Oppdraget gjelder (sett ett kryss):
 Enkel pakke

 Tilbudspakke

 Utvidet pakke

Hyppighet (sett ett kryss):
 1 gang/år

 2 ganger/år

 Kvartalsvis

 ...................................

Opplysninger:
Bedriftens navn
Adresse
e-post
Telefon
Merknad

Oppdrag:

MjøsLab foretar prøveuttak som angitt.
Etter første prøveomgang mottar bedriften et bevis på at stedet har avtale om kvalitetskontroll.
Denne kan henges opp som dokumentasjon overfor kunder.
Etter inngåelse av avtale, gjelder den også for påfølgende år dersom den ikke sies opp innen
utgangen av september.

Undertegning:
For oppdragsgiver;

For MjøsLab;

________________________________

________________________________

Dato:

Dato: 15.05.18 Siv-Jane W. Madshus

Stilling:

Laboratorieleder

Returnér dette skjema innen 08.06.2018 for å bli med på første runde i uke 24.

