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ЗАБЕЛЕЖКА:
Резултатите от изпитване се отнасят само за изпитваните проби. Неопределеността от вземане на проби не е взета предвид, затова резултатът и свързаната с него неопределеност се отнася само за 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - Протокол  RA5099 / 17.07.2020 г.

Вид изпитване / 
характеристика

Метод Мерна 
единица

Допуск Резултат от изпитване Неопределеност Условия на изпитване

Органолептично 
изпитване

БДС 
3485:1983, 
т.2.

- 1. Цвят - светлобежов до тъмнобежов. 2. Вкус - приятен, 
сладък, слабо кисел и хлебен. 3. Мирис - приятен, специфичен 
на препечен хляб, без страничен мирис. Консистенция - 
колоидна суспензия, не се допускат утаяване и избистряне.*

1. Цвят - светлобежов до 
тъмнобежов.
2. Вкус - Приятен, сладък, 
слабо кисел и хлебен.
3. Мирис - приятен, 
специфичен на препечен 
хляб, без страничен 
мирис.
4. Консистенция - 
колоидна суспензия, без 
утаяване и избистряне.

-
-
-
-

T - 23°C; RH - 50%

Захари БДС 
3485:1983 
т.3.10.

% 13 ± 1 13,4 ± 0,3 T - 23°C; RH - 50%

Обща киселинност БДС 
3485:1983 т. 
3.5.

% Не повече от 0,3 0,20 ± 0,02 T - 23°C; RH - 50%

Сухо вещество- 
тегловен метод

БДС EN 
12145:2000

mg/ ml --- 17.6 ± 0,3 T - 22°C; RH - 48%

*Допуск съгласно ТД 07/2012 на фирмата.
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