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Předmluva

Tento dokument (EN 14122:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin –
Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit 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 prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14122:2003.

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

UPOZORNĚNÍ Používání této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, postupy a
zařízení. Záměrem této normy není zabývat se veškerými bezpečnostními problémy
spojenými s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby před jejím použitím
provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil omezení
plynoucí z příslušných předpisů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení vitaminu B1 v potravinách metodou
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s enzymatickým ošetřením a předkolonovou nebo
postkolonovou derivatizací. Tato metoda byla ověřena ve dvou mezilaboratorních studiích. První
studie byla analýza vzorků celozrnné mouky, sušeného mléka/sprejově sušeného mléka, lyofilizované
směsi zeleniny a lyofilizovaných vepřových jater v rozmezí od 0,295 mg/100 g do 0,807 mg/100 g.
Druhá studie byla analýza vzorků roztoku pro výživu sondou, dětské stravy se zeleninou, sušeného
mléka, jídla s ovocem, kvasnic, obilovin, čokoládového prášku a doplňku stravy v rozmezí od 0,11
mg/100 g do 486 mg/100 g. Obsah vitaminu B1 je hmotnostní podíl celkového thiaminu včetně jeho
fosforylovaných derivátů.



Další informace o validaci viz kapitola 8 a příloha B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


