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A J.S. Hamilton

A J.S. Hamilton név az élelmiszer analitikában 
nem csak a minőségügyi kérdések professzionális 
megközelítését jelenti, hanem a pártatlanságot és 
függetlenséget, melyet megfelelő akkreditációk 
támasztanak alá - ISO/IEC 17025, FOSFA és 
GAFTA tagság. Az élelmiszerek széles körének 
vizsgálatát kínáljuk az európai és nemzetközi 
előírásoknak megfelelően. Szolgáltatásunk 
az élelmiszer-alapanyagok, késztermékek és 
takarmányok biztonságát és minőségét biztosító 
minőségi folyamat része.

Miért ne élhetne  
Ön is ajánlatunkkal?

Akkreditáció

A vállalatunk megbízhatóságát és teljes 
függetlenségét a nemzetközi szabványoknak 
és követelményeknek megfelelően az illetékes 
akkreditációs szervek igazolták. A J.S. Hamilton 
laboratóriumai ISO/IEC 17025 akkreditációval 
rendelkeznek, és az illetékes akkreditáló 
testületek évente auditálják őket.



Mikrobiológiai vizsgálat

A J.S. Hamilton laboratóriumok kínálata 
magában foglalja a takarmányok, élelmiszer-
alapanyagok és élelmiszeripari késztermékek 
elemzését, valamint az élelmiszeripari termékek 
tárolási vizsgálatát is. A vizsgálatokat klasszikus 
mikrobiológiai módszerekkel, de gyorstesztekkel 
(TEMPO rendszer és BAX Q7) is végezzük, 
amelyek lehetővé teszik az eredménykiadási idő 
jelentős lerövidítését.
A laboratóriumunk az üzemi helyiségek higiéniai 
ellenőrzését is vállalja, környezeti tamponos 
vizsgálattal. 

A J.S.Hamilton Hungária Kft magyarországi 
laboratóriumában akkreditált mikrobiológiai 
vizsgálatok széles skálájával állunk ügyfeleink 
rendelkezésére:

▪  Salmonella
▪  Listeria monocytogenes
▪  Escherichia coli
▪  Enterobacteriaceae
▪  Staphylococcus aureus
▪  Élesztő- és pengészgomba
▪  Mezofil aerob mikróbaszám és további 

vizsgálatok

Tápérték táblázat, vitaminok, 
ásványi anyagok vizsgálata

TÁPÉRTÉK vizsgálat:

▪  energiaérték
▪  zsír
▪  telített zsírsavak
▪  szénhidrát
▪  cukrok
▪  fehérje
▪  só 
▪  Élelmi rostok, víz és hamu 

 
A szénhidráttartalom kiszámításához az élelmi 
rost, a víz és a hamu értékét is meg kell adni. 
A kötelező tápértéktáblázat kiegészíthető 
a következők feltüntetésével: egyszeresen 
telítetlen zsírsavak, többszörösen telítetlen 
zsírsavak, poliolok, keményítő, rost, vitaminok, 
ásványi anyagok. 
A szénhidráttartalom és az energiaérték a fenti 
elemzési eredményekből kerül kiszámításra.

VITAMINOK - mind a zsírban (A, D, E, K), mind 
a vízben oldódó (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, 
B12, C) vitaminok vizsgálata

MAKROELEMEK-MIKROELEMEK - 
mikroelemek, mint például a Cu, Mn, Zn, 
Fe, Mo, Ni, I, F, Cr, Se és makroelemek, mint 
például a K, Ca, Mg, Na, P, S és Cl vizsgálata. 
Az elemzés hatóköre a következőktől függ a 
termék összetételétől.



Challenge tesztek

Vizsgálatunkat azokban az esetekben ajánljuk, ha 
ügyfelünk nem biztos benne, hogy egy terméknél 
a megfelelő eltarthatósági időt határozta 
meg, vagy a patogén mikroorganizmusok 
az elfogadható határértéket meghaladóan 
elszaporodtak a termékben. A challenge 
tesztek információt nyújtanak az élelmiszerbe 
ellenőrzött körülmények között bevitt 
mikroorganizmusok viselkedéséről, és tükrözik 
a termék eltarthatósági idejét. A J.S. Hamilton 
lengyelországi laboratóriumában mikrobiológiai 
challenge teszteket végzünk a növekedési 
potenciál (δ) felmérésére. A vizsgálati eljárásokat 
úgy tervezzük meg, hogy bizonyítsák, hogy a 
fogyasztásra kész élelmiszerek az eltarthatósági 
idő teljes időtartama alatt megfelelnek a 
kiválasztott mikroorganizmusra meghatározott 
élelmiszerbiztonsági kritériumnak.

A Challenge tesztet a következő irányelvek 
szerint végezzük:

▪  EURL LM TECHNICAL GUIDANCE 
DOCUMENT (June 3-6, 2014 verzió) 
Irányelv a Listeria monocytogenes 
vizsgálata a fogyasztásra kész élelmiszerek 
eltarthatóságával kapcsolatban

▪  ISO 20976-1:2019 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája – Követelmények 
és iránymutatások élelmiszer- és 
takarmánytermékek challenge tesztjeinek 
elvégzésére – 1. rész: Challenge tesztek 
a növekedési potenciál, a késleltetési 
idő és a maximális növekedési sebesség 
tanulmányozására.

Élelmiszerszennyező anyagok 
vizsgálata 

Élelmiszerszennyező anyagok vizsgálata a 
módosított 2006. december 19-i 1881/2006/
EK bizottsági rendelet, a módosított 2009. 
december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet, 
a módosított 2005. február 23-i 396/2005/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
módosított 2017. november 20-i 2017/2158/
EU bizottsági rendelet szerint.



▪  MIKOTOXINOK - aflatoxin B1 és az 
aflatoxin B1, B2, G1 és G2 összege, 
aflatoxin M1, ochratoxin A, patulin, 
deoxinivalenol, zearalenon, fumonizinek 
B1 és B2, T-2 és HT-2 toxinok

▪  FÉMEK - ólom, kadmium, higany, arzén és 
ón.

▪  DIOXINOK és PCB-k
▪  NITRÁTOK 
▪  PESZTICIDEK - több mint 700 vegyületet 

tartalmazó listát tudunk kínálni, olyan 
mátrixok esetében, mint például a friss 
gyümölcsök és zöldségek, valamint 
rövidebb listákat más mátrixok, például 
gabonaipari termékek esetében illetve 
egyedi listákat, speciális vegyületekhez 
kifejlesztett módszerek esetében

▪  POLICIKLIKUS AROMÁS 
SZÉNHIDROGÉNEK (PAHS) - benzo(a)
pirén és a benzo(a)pirén, benz(a)antracén, 
benzo(b)fluorantén és krizén összege.

▪  ALKALOIDOK - anyarozs, tropán, 
pirrolizidin-alkaloidok.

▪  ÁLLATORVOSI 
GYÓGYSZERMARADVÁNYOK - 
tetraciklinek, nitrofuránok metabolitjai, 
szulfonamidok, aminoglikozidok, 
makrolidok, amfenikolok (klóramfenikol), 
coccidiostat-ok és hormonok.

▪  EGYÉB SZENNYEZŐANYAG-
MARADVÁNYOK- melamin, 3-MCPD 
és glicidil-zsírsavészterek, perklorát és 
akrilamid.



Élelmiszer-adalékanyagok 
vizsgálata

Élelmiszer-adalékanyagok vizsgálata az Európai 
Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 
1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) 
szerint, annak módosított változata szerint:

▪  tartósítószerek - benzoesav/benzoátok, 
szorbinsav/szorbátok, szulfitok, nitritek és 
nitrátok

▪  antioxidánsok - butilált hidroxianizol 
(BHA), butilált hidroxitoluol (BHT)

▪  édesítőszerek - aceszulfam K, aszpartám, 
szacharin, nátrium-ciklamát

▪  ízfokozók - mononátrium-glutamát
▪  színezékek - mint például kurkumin, 

tartrazin, V. szabadalmi kék, cochineal 
vörös A és mások

▪  vízmegkötő anyagok - foszfátok 
(húskészítményekben)

Allergének

A J.S. Hamilton elsősorban a következő technikák 
alkalmazásával végez allergénelemzést:

▪  Polimeráz láncreakció PCR (kvalitatív és 
kvantitatív módszerek)

▪  ELISA enzimes immunpróba (kvantitatív 
módszer)

GMO

A J.S. Hamilton laboratóriumai a következő 
GMO-vizsgálatokat végzik PCR-technikával:

▪  Minőségi szűrések (egyszeres, kétszeres és 
háromszoros)

▪  specifikus GMO-k azonosítása és 
mennyiségi meghatározása



Élelmiszer-hamisítás felderítése

▪  A tejtermékek hamisítása idegen 
növényi olajokkal és állati zsírokkal 
(pl. halolaj, sertészsír) olyan termékek 
esetében, mint a vaj, sajt, tejszín és 
teljes tejpor. A módszer a triacilglicerin 
(TAG) összetételének gázkromatográfiás 
technikával történő elemzésén alapul.

▪  A CSOKOLÁDÉ hamisításakor a 
kakaóvajat más zsírokkal helyettesítik, 
megfelelő jelölés nélkül. A J.S. Hamilton 
gázkromatográfiás technikával kimutatja és 
számszerűsíti a kakaóvaj-egyenértékeket 
(CBE) a csokoládéban, a kakaóban és a 
kakaóvajban.

▪  HÚSTERMÉKEK hamisítása különböző 
húsfajok által. A J.S. Hamilton akkreditált 
húselemzést kínál PCR-technikával, amely 
egyike azon genetikai módszereknek, 
amelyek lehetővé teszik a különböző 
húsfajok megbízható azonosítását, mind 
a nyers húsok, mind a hőkezelésnek 
alávetett húsok esetében.

▪  Egyéb klasszikus és műszeres 
módszereken alapuló módszerek a 
hamisítás típusától függően

Érzékszervi vizsgálat

A J.S. Hamilton által végzett vizsgálatok három 
csoportba sorolhatók:

▪  a termékek közötti különbség 
vagy hasonlóság valószínűségének 
meghatározására használt 
megkülönböztető tesztek

▪  skálákat és kategóriákat használó tesztek 
a különbségek sorrendjének vagy 
nagyságának becslésére

▪  leíró tesztek a minta meghatározott 
tulajdonságainak azonosítására

Fogyasztói preferenciák 
vizsgálata

A fogyasztói preferenciák vizsgálata lehetővé 
teszi, hogy megismerje a fogyasztók véleményét 
a vizsgált termékekről. Ennek a kutatásnak 
köszönhetően információt kapunk arról, hogy 
a fogyasztók miért választanak bizonyos 
termékeket a többi közül.

Ivóvízvizsgálat

A J.S.Hamilton Hungária Kft. vállalja ivóvíz 
minőségű víz akkreditált vizsgálatát, többek 
között:

▪  részletes bakteriológiai vizsgálatát
▪  ellenőrző bakteriológiai vizsgálatát
▪  kémiai vizsgálatát (együttműködő partner 

által)
▪  mikroszkópos biológiai vizsgálatát 

(együttműködő partner által)

A vizsgálatokhoz biztosítjuk a helyszíni 
mintavételt , amely a mikrobiológiai vizsgálati 
minták esetében akkreditált módon történik.



Hogyan dolgozunk

MINTAVÉTEL
Magyarország bármely pontján vállaljuk 
a minták begyűjtését és elszállítását 
budapesti laboratóriumunkba.
A mintavétel megrendeléséhez kérjük, 
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

ÁTFUTÁSI IDŐ
A standard átfutási idő 7 munkanap 
(mikrobiológiai elemzés esetén 5-6 
munkanap).
Felár ellenében expressz szolgáltatást is 
kínálunk.

EREDMÉNYEK
Minden vizsgálati jelentés elektronikusan 
készül, és hitelesített elektronikus 
aláírással ellátott.

HAMILTON ON-LINE
A J.S. Hamilton laboratóriumokban 
megértjük, mennyire fontos Ügyfeleink 
számára a vizsgálati eredményekhez való 
könnyű hozzáférés. Kifejezetten on-line, 
web-alapú informatikai rendszerünk 
könnyen használható eszközt kínál 
a vizsgálatok előrehaladásáról és 
a vizsgálati eredményekről való 
folyamatos tájékoztatáshoz.
Weboldalunkra történő egyszerű 
bejelentkezéssel a világ bármely 
pontjáról megkaphatja a fenti 
információkat.

Vegye fel velünk a kapcsolatot 

J.S. Hamilton Hungaria Kft. 
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