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Instruktion om provtagning av livsmedel för analys med tanke
på eventuella genetiskt modifierade ingredienser
ALLMÄNT
Innan prover tas skall säkerställas att förpackningarna är oöppnade och hela. Enskilda produkter får inte spräckas eller söndras.
Provet skall tas så att det så väl som möjligt representerar hela det undersökta partiet. Delproverna tas på olika håll i partiet. Med ett parti avses en mängd livsmedel
som tillverkats eller levererats samtidigt och som antas vara enhetligt till sina egenskaper (ursprung, odlare, sort, förpackare etc.). Om en försändelse består av partier
som kan identifieras härstamma från olika odlare eller något annat liknande, skall
varje parti behandlas skilt.
Proverna skall märkas så tydligt att de inte kan förväxlas med varandra. Alla delprover som hör till ett och samma prov samlas i en och samma provpåse t.ex. av plast
som skall märkas så att den är lätt att spåra (gmo-prov, datum, produktens namn, näringsidkarens namn och provtagarens namn).
Myndigheten skall informera produktens ägare, innehavare eller en representant för
dessa om rätten att få ett kontrollprov. Kontrollprovet tas alltid av ett officiellt prov
som homogeniserats i ett laboratorium och det överlåts till livsmedelsföretagaren då
denna separat ber om detta (t.ex. i tvistsituationer). Företagaren svarar själv för kostnaderna för analys av kontrollprovet.

LÖSGODS
Antal prover
Antalen delprover som skall tas av ett lösgodsparti framgår av tabell 1. Storleken på
ett enskilt delprov är 500 g.
Tabell 1: Antal delprover enligt varupartiets vikt (lösgods)
Partiets vikt, kg
< 50
50-500
> 500

Antal delprover, st.
3
5
10

Av exempelvis ett lösgodsparti under 50 kg förpackat i säckar tas 3 delprover á ca
500 g per tillverkat parti (lot). Delproverna tas från olika säckar som ändå tillhör
samma parti. Om det rör sig om exempelvis endast en storsäck, skall delproverna tas
jämnt på olika håll i säcken t.ex. så att provet tas med en borrstång genom säcken.
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Provtagning














Provtagningen skall följa de grundläggande principerna om aseptisk provtagning.
Se till att provet inte kontamineras (med damm i omgivningen, med det föregående provet eller på något annat sätt) eller förskäms i något stadium.
Använd engångshandskar och byt handskar mellan varje delprov.
Öppna förpackningen (påsen, tunnan, säcken etc.) till produkten snyggt så
att varupartiet skadas så lite som möjligt.
Ta provet med en ren slev, sked eller annat liknande redskap av metall
och byt redskap mellan varje delprov (eller rengör redskapet). Redskapet
kan alternativt rengöras på ett ändamålsenligt sätt mellan delproverna,
bekläs med t.ex. aluminiumfolie som du byter mellan delproverna eller
också kan du ta proverna med t.ex. en engångsmugg av papp. Redskap
av plast bör undvikas på grund av att de lätt blir elektriskt laddade
Lägg delprovet i en ren, torr, luktfri och oanvänd och tillräckligt stor påse
av papper. Fyll inte påsen helt utan lämna den delvis tom. Slut påsen
omedelbart så att den senare går att öppna utan att påsen behöver söndras.
Märk varje papperspåse som innehåller ett delprov med produktens namn,
näringsidkarens namn och delprovets löpande nummer.
Slut varje delprov i en genomskinlig påse av plast för att förhindra kontamination.
Slut ännu de enskilda delprovspåsarna i en större påse av plast för insändning.
Märk provpåsen som skall sändas till laboratoriet så, att den tydligt kan
spåras (gmo-prov, datum, produktens namn, näringsidkarens namn och
provtagarens namn)
Slut överskottsmaterial som uppkommit vid provtagningen i en påse av
plast eller papper som du slänger i soporna.

FÄRDIGT FÖRPACKADE PRODUKTER (MARKNADSTILLSYNSPROVER)
Marknadstillsynsproverna tas av färdigt förpackade produkter på marknaden. Säkerställ alltid att proverna härstammar från samma parti och att förpackningarna är hela.
En färdigt förpackad produkt tas som delprov som sådan (en hel produktförpackning).
Av större konsument- och storhushållsförpackningar tas 3 st. per ett och samma tillverkade parti (lot) och av produkter av typen stänger tas 6 st. Produktförpackningarna
sluts i en plastpåse som märks på behörigt sätt (gmo-prov, datum, produktens namn,
näringsidkarens namn och provtagarens namn) och sänds till laboratoriet.

PROVTAGNINGSBLANKETTEN
Vid ifyllning av provtagningsblanketten är tillverkningstidpunkten/bäst före och/eller
partinumret särskilt viktig information vid sidan om den övriga informationen. Om
provtagningen avvek från instruktionen, skall detta alltid rapporteras på provtagningsblanketten. För delprover räcker det med en gemensam provtagningsblankett.
Eventuella kopior av påskrifterna på förpackningen, varufakta, receptet eller andra
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handlingar bifogas till provtagningsblanketten. En kopia av blanketten lämnas till företagaren. Den ifyllda provtagningsblanketten med bilagor levereras tillsammans med
provet till laboratoriet.

HUR PROVER LEVERERAS TILL LABORATORIET
Delproverna, provtagningsblanketten och kopiorna av de övriga handlingarna sänds
omsorgsfullt förpackade och märkta till laboratoriet som bildar ett blandprov av delproverna och analyserar proverna.

MER INFORMATION GER
Överinspektör Sanna Viljakainen
tfn 050 464 9354
sanna.viljakainen@evira.fi

Ändringar i jämförelse med den förra versionen (5.6.2012):
- Godkännaren och sektionen har uppdaterats så att de motsvarar den nuvarande organisationen

