
  تعداد نمونه براي كنترل مستمر  نوع محصول  رديف
  بسته 6  انواع شیر پاستوريزه  1
  بسته  4گرم  500تا  بسته 2بسته و بیشتر از آن  3گرم  1000تا   انواع پنیر پاستوريزه و بسته بندي شده  2
  بسته 5  پاستوريزه  انواع خامه  3
  )ددگرم ارسال گر 200حداقل (بسته  3  كره بسته بندي شده  4
) تك نفره(گرم براي بسته بندي كوچك  200حداقل وزن نمونه ارسالي   مارگارين  5

  عدد 4
  )بسته 5(لیتر   3 تا   انواع ماست و دوغ  6
  قوطي 2  انواع شیر خشك كودك  7
  گرم 1000  پنیر حلب  8
  گرم 400تا   شیر خشك خوراكي صنعتي  9
  گرم 400تا   كشك جامد  10
  شیشه 4  كشك مايع  11
  عدد 12  فرآورده ھاي يخي  12
  شیشه 4  عرقیات  13
  شیشه 4  شربت  14
  بسته 5) در صورت بسته بندي بودن نمونه( گرم 300تا   نشاسته و گلوتن  15
  بطري 30  آب معدني و آب آشامیدني بسته بندي شده  16
  بسته 3  مايه پنیر  17
  بسته 5  انواع ترشي و شور  18
  بسته 5  سس  19
  بسته 4  مربا  20
  بسته 10  مربا تك نفره  21
  گرم 300تا   آنزيم  22
  گرم 50بسته  10گرم در  500تا   عصاره ھا  23
  بسته 2بسته ، پودر نوشیدني    6 آب میوه   آب میوه و پودر نوشیدني  24
  بسته 4  خمیر آماده پیتزا  25
  گرم در دو بسته 50تا   )پودري(طعم دھنده ھا و اسانس   26
  میلي لیتر 100تا   انس مايعطعم دھنده ھا و اس  27
  بسته 3  بكینگ پودر و موارد مشابه  28
  بسته 2  گوشت چرخ كرده  29
  بسته 4  ھمبرگر  30
  كیلوگرم 5/0  كالباس و سوسیس  31
  گرمي 100بسته  2  پودر تخم مرغ  32
  ميگر 100بسته  2  پودر پنیر و پودر آب پنیر  33
  گرمي 100بسته  2  ژالتین  34
  گرمي 100بسته  2  پودر خامه  35
  گرمي 250بسته  2  )شیريني ھاي قنادي(   شیريني خشك  36
  كیلوگرم 1درصورت درخواست آزمونھاي شیمیايي تا   فرآورده ھاي قنادي  37
  بسته كامل 1  آدامس  38
  گرمي 250بسته  4  انواع آرد و سويا  39
  يگرم 250بسته تا  4  غالت و بلغور  40
  بسته 5  سوپ ھاي آماده  41
  گرمي 100  بسته 5  ادويه  42
  گرم 1000بسته  4  ماكاروني و رشته  43
  گرم 1000بسته تا  3  كازئینات  44
  گرمي 250بسته  5  خشكبار  45
  بسته 4  سبزي خشك تازه  46
  گرمي 100بسته  2  پودر ژله  47
  گرمي 100بسته  2  قوام دھنده ھا و صمغ ھاي خوراكي  48
  گرمي 100بسته  2  نگھدارنده ھا  49
  بسته 3  چاي و قھوه و پودر كاكائو  50
  بطر  4  انواع نوشابه  51
  عدد 6بسته تك نفره  2  عسل  52
  بسته 3  شكر  53
  بسته 2  قند حبه  54
  گرم 500  قند كله  55
  بسته 10  لواشك  56
  بسته 4  خیارشور  57



  راي كنترل مستمرتعداد نمونه ب  نوع محصول  رديف
  بسته 3  قارچ خوراكي و میوه  58
  گرم 200بسته تا  2  لسیتین  59
  بسته 3  مكمل ھاي غذايي  60
  بسته 1  رنگ خوراكي  61
  بسته 12  چیپس و غالت حجیم شده  62
  گرم 1000  انواع روغن جامد و مايع  63
  بسته 6  ضدعفوني كننده ھاي سبزي   64
  گرم 300  پودر وانیلین  65
  كیلوگرم 2تا   يخ  66
  گرم 500-1000  نمونه براي آفالتوكسین  67
  قوطي 3  نمونه براي ھیستامین  68
  گرم 300بسته تا  3  نگھدارنده  69
  گرم 300بسته تا  3  مواد اولیه  70
  گرم 50- 500برحسب مورد و برچسب نیاز آزمايشگاه بین   افزودنیھا شامل اسانس و رنگ  71
  )kg 5/1حداقل وزن ( بسته 4گرم  500دي ھاي بسته ، بسته بن 1  خرما  72
  عدد 6  شیر استريل  73
  عدد 5  خامه استريل  74
  عدد 4  انواع شوينده  75
  عدد 16عدد ، بسته بندي ھاي تك نفره  4  انواع سس  76
  بسته 4  آبغوره -آبلیمو -سركه  77
  بسته 5  دستمال كاغذي  78
  عدد 6  بستني ھاي شیري  79
  عدد 6  كنسروھاي گوشتي  80
رب گوجه ، لوبیا چیتي (كنسروھاي غیر گوشتي   81

  ..... )، نخود فرنگي و 
  عدد 6

 
  


