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Analiza olejów i tłuszczów roślinnych

oraz ważne surowce i produkty uboczne produkcji oleju jadalnego

Nasiona oleiste i owoce są ważnymi towarami rolnymi
w gospodarce i handlu na całym świecie. Rośliny oleiste
są wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat do
pozyskiwania tłuszczów i olejów. Obok węglowodanów,
tłuszcze i oleje jadalne stanowią istotną część
składników pokarmowych dostarczających energii.
Od niepamiętnych czasów stosuje się je również do
konserwowania łatwo psującej się żywności i odgrywają
one rolę ważnych nośników konsystencji i smaku.
Od produktu rolnego do rafinowanego oleju spożywczego
lub margaryny roślinnej jest długa droga. Przepływ
towarów jest połączony w globalną sieć, a łańcuchy
przetwarzania są złożone
Regularne badania analityczne w całym łańcuchu
produkcyjnym są niezbędne do zapewnienia właściwości,
autentyczności i bezpieczeństwa produktów olejów i
tłuszczy jadalnych, oczekiwanych przez producentów
żywności i konsumentów.
Prawidłowe
badanie
surowców,
półproduktów,
produktów ubocznych i końcowych wydobycia ropy
naftowej wymaga nie tylko solidnej wiedzy z zakresu
międzynarodowego towaroznawstwa, ale przede
wszystkim specyficznego analitycznego know-how i
wieloletniego doświadczenia.

DR.A. VERWEY JEST JEDNYM Z WIODĄCYCH
LABORATORIÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
ANALIZĄ TŁUSZCZÓW I OLEJÓW
Dr. A. Verwey jest jednym z wiodących, uznanych na
arenie międzynarodowej, europejskich, akredytowanych
laboratoriów specjalistycznych (np. przez FOSFA, FEDIOL,
QS, GMP+) w zakresie analizy olejów i tłuszczów. Założony
ponad 100 lat temu w Rotterdamie (NL), obecnie ponad
70 ekspertów AGROLAB analizuje rocznie około 160 000
próbek przy użyciu najnowocześniejszych metod. Nasz
pakiet usług jest dostosowany do specjalnych potrzeb
związanych z obsługą towarów w najważniejszym
europejskim porcie wprowadzenia nasion oleistych i
owoców oraz produktów z nich wytwarzanych - Europort
w Rotterdamie.
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BADAMY NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
Soja
Nasiona rzepaku,
rzepak,
słonecznik
Nasiona
roślin
oleistych

Jądra palmowe i
owoce
Pozostałe nasiona roślin
orzechy i owoce oleiste

oleistych,

Oleje roślinne

Oleje specjalne (z alg, z ryby)

Gliceryna

Kwasy tłuszczowe

Lecytyna
Witaminy rozpuszczalne w
tłuszczach
Pozostałości po ekstrakcji, produkty
uboczne procesu, np. dla przemysłu
paszowego
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ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Z POLA DO STOŁU I NA TALERZ

WIADOMOŚCI Z SEKTORA
SPOŻYWCZEGO

Co oferujemy jako rutynowe badania:
■■ Składniki decydujące o wartości surowców rolnych, np. zawartość oleju,
wilgotność, ciała obce*.
■■ Klasyczne wskaźniki tłuszczu, wskaźniki przetwarzania i stabilności;;
■■ Weryfikacja zgodności w odniesieniu do parametrów wskaźnika
wiodącego i międzynarodowych norm handlowych.
■■ Charakterystyczne składniki tłuszczu do oceny jakości i autentyczności
■■ np. wolne kwasy tłuszczowe, spektrum kwasów tłuszczowych, sterole
■■ Niepożądane zanieczyszczenia procesowe i środowiskowe
■■ np. węglowodory olejów mineralnych (MOSH/MOAH), 3-MCPD/estry
glicydylowe, dioksyny/PCB, PAH, mikotoksyny, pozostałości pestycydów,
rozpuszczalników i plastyfikatorów (np. ftalany); metale ciężkie
■■ Bezpieczeństwo mikrobiologiczne i właściwości sensoryczne

Bądź na bieżąco z aktualnymi
tematami. Od przyszłego miesiąca
będą
Państwo
automatycznie
otrzymywać
raz
w
miesiącu
wszystkie ważne informacje z
branży spożywczej.
Zapisz się już teraz

TWÓJA KORZYŚĆ: AGROLAB JEST TWOIM KOMPETENTNYM
PARTNEREM ANALITYCZNYM W ZAKRESIE NASION
OLEISTYCH, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH ORAZ
PRODUKTÓW UBOCZNYCH
■■ Wykwalifikowani, zmotywowani i przyjaźni pracownicy
■■ Najnowocześniejsza, wysoce wydajna technologia analityczna i
zabezpieczone rezerwy zdolności pomiarowych
■■ Planowana rozbudowa laboratorium do 3.600 m2 w Dr. A. Verwey w
Rotterdamie w 2021 r.
■■ Pobieranie próbek i realizacja zamówień przez wszystkie laboratoria
spożywcze
■■ Kompleksowe zapewnienie jakości i przyjazne dla użytkownika
rozwiązania informatyczne (ALOORA)
■■ Dobrze zorganizowana sieć ekspertów i aktywny udział
w międzynarodowych komisjach ekspertów i komitetach
normalizacyjnych zapewniają nam i Państwu przewagę w zakresie
wiedzy

NASZE LABORATORIA
PASZOWE I
ŻYWNOŚCIOWE W
EUROPIE

* Testy te są również oferowane przez nasze Centrum Rolnicze AGRAOLB w Leinefelde (D) zgodnie z metodami FOSFA.
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Śledź nas na LinkedIn: www.linkedin.com/company/agrolab-polska

