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Voorwoord
Dit normontwerp beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan faecale enterococcen in melk en
melkproducten.
Eén of meer hoeveelheden analysemonster of verdunning ervan worden geënt op een selectieve plaat (KAA-agar).
Faecale enterococcen geven op dit medium kenmerkende kolonies.

Vo

Dit normontwerp maakt deel uit van een serie normen waarvan de basis terug te vinden is in
zogenaamde ‘FNZ-methoden’. Deze methoden worden herzien en in nationale normen vastgelegd.
De normen beschrijven het onderzoek van de microbiologisch kwaliteit van melk en melkproducten en
zijn bedoeld voor gebruik door de laboratoria van de zuivelindustrie, de zuivelcontrole-instellingen,
Keuringsdienst van Waren en dergelijke.
Het normontwerp is onder verantwoordelijkheid van normcommissie 370 009 00 02 “Zuivelmicrobiologie”
samengesteld.
Op het moment van publicatie van het normontwerp was de commissie als volgt samengesteld:
RIKILT-DLO, Wageningen
COKZ, Leusden
Nestlé Nederland, Amsterdam
CSK Food Enrichment, Ede
Van Hall Instituut Business Center
Friesland Coberco Dairy Foods Nederland, Leeuwarden
Frico Kaas Research, Dronrijp
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Analytico, Breda
Numico, Friedrichsdorf, Duitsland
Baars R&D, Schoonrewoerd
COKZ, Leusden
Nederlands Normalisatie-instituut, Delft
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ir. H. Stegeman (voorzitter)
ir. D. van de Berg
ir. H.J. Beckers
ir. J.C. van Dijk
drs. A.F. Dijkstra
J. Hoekstra
G. Hup
ir. A. Jellema
ir. L.P.M. Langeveld
mw. S. Meersseman
mw. ir. M. Bredius
T. Rijnen
ing. M. van Schaik
mw. ir. T. Hummelen (secr.)

Commentaar op het normontwerp kan worden ingediend vóór 1 januari 2002 bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Exemplaren van dit normontwerp zijn tegen vergoeding bij bovengenoemd instituut verkrijgbaar.
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Melk en melkproducten - bepaling van het gehalte aan faecale enterococcen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit normontwerp beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan faecale enterococcen in melk en
melkproducten.
OPMERKING

Voor algemene aanwijzigingen voor microbiologisch onderzoek zie NPR 6870.

Vo
2 Normatieve verwijzingen

De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm
zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde drukken van kracht. Alle normen
kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom
aanbevolen na te gaan of het mogelijk is de meest recente druk van de onderstaande normen toe te passen.
Melk en melkproducten – Voorbehandeling van het monster en
bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek

NEN 6872:1985

or

NEN-EN-ISO 707:1997

Melk en melkproducten – Leidraad voor monsterneming

3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities
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3.1
faecale enterococcen
micro-organismen die bij toepassing van de beschreven werkwijze karakteristieke kolonies vormen
3.2
gehalte aan faecale enterococcen
het aantal kolonievormende eenheden van faecale streptococcen per ml of per g melkproduct

4 Beginsel

eld

Eén of meer hoeveelheden analysemonster of verdunning ervan worden geënt op een selectieve plaat (KAA-agar).
Faecale enterococcen geven op dit medium kenmerkende kolonies.

5 Voedingsmedia, verdunningsvloeistoffen en regentia
5.1 Algemeen
Gebruik materialen die voldoende zuiver zijn.

Gebruik gedestilleerd of op andere wijze gedemineraliseerd water. Het water mag geen voor micro-organismen
giftige bestanddelen bevatten.
Voor een goede reproduceerbaarheid van de resultaten verdient het aanbeveling uit te gaan van in de handel
verkrijgbare droge ingrediënten of geschikt bevonden droge voedingsmedia. De instructies van de fabrikant voor
de bereiding moeten nauwgezet worden gevolgd.
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