CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ LẤY MẪU THỰC PHẨM
A- Yêu cầu chung:
Tùy thuộc vào loại thực phẩm, thử nghiệm lĩnh vực hóa hay vi sinh
mà sử dụng dụng cụ, bao bì chứa mẫu thích hợp và mang tính đại diện.
A.1- Thử nghiệm lý hóa:



Bao bì chứa mẫu:
Phải thật sạch, khô, không chứa các chất gây nhiễm để bảo vệ mẫu
không bị ảnh hưởng đến chất lượng. Đối với các mẫu làm thử nghiệm độ
ẩm, các chất dễ bị oxy hóa, bao bì phải đảm bảo thật kín.



Bảo quản mẫu:
 Sản phẩm đóng gói bao bì kín: bảo quản mẫu theo thông tin trên bao
bì đóng gói.
 Thực phẩm tươi, đông lạnh (thịt, cá, chả, kem) cần bảo quản lạnh
bằng đá (< 100C).



Lượng mẫu cần lấy:
 Mẫu đóng gói bao bì kín, dạng khô: 3 - 4 đơn vị đóng gói (tối thiểu
200g/ đơn vị đóng gói)
 Sản phẩm dạng lỏng: 2 - 3 đơn vị đóng gói (tối thiểu 500mL/đơn vị).
A.2- Thử nghiệm vi sinh :




Bao bì chứa mẫu: đảm bảo vô trùng

Lượng mẫu cần lấy:
 Sản phẩm đóng gói kín, dạng khô: 2 - 3 đơn vị đóng gói
(tối thiểu 200g/ đơn vị đóng gói).
 Sản phẩm dạng lỏng: 2 - 3 đơn vị đóng gói (tối thiểu 500mL/đơn vị).
A.3- Thử nghiệm lý hóa + vi sinh :



Sản phẩm đóng gói kín, dạng khô: 5 - 6 đơn vị đóng gói (tối thiểu
200g/ đơn vị đóng gói).

 Mẫu dạng lỏng: 5 - 6 đơn vị đóng gói (tối thiểu 500mL/ đơn vị).
Ghi chú: Tùy theo yêu cầu của khách hàng và các chỉ tiêu có ảnh hưởng
đến điều kiện môi trường như độ ẩm, các vitamin, các chỉ tiêu
vi sinh, các chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật,... có hợp đồng phụ
bên ngoài, vui lòng liên hệ bộ phận nhận mẫu để được hỗ trợ
thêm thông tin.
B- Kỹ thuật lấy mẫu:
B.1- Lý hóa:
B.1.1- Mẫu dạng khô:
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Sản phẩm đóng gói <1kg: phải giữ nguyên bao gói, không tách chiết
để tránh nhiễm cho mẫu.



Sản phẩm đóng gói ≥1kg: phải lấy lượng mẫu đủ để thử nghiệm và
lưu mẫu theo quy định, lấy mẫu đại diện ít nhất tại 3 vị trí khác nhau
của đường chéo hoặc trên trục thẳng đứng theo hình dạng của bao bì,
sau đó trộn đều mẫu.

B.1.2-Mẫu dạng lỏng:



Nếu bao bì đóng sẵn: chọn ngẫu nhiên sao cho đảm bảo tính đại
diện từng lô và đủ lượng mẫu cần thử nghiệm.



Nếu mẫu được chứa trong các bồn chứa, bể chứa: lấy ngẫu nhiên
các vị trí sao cho đại diện lô hàng. Thông thường chọn 3 điểm lấy
mẫu theo trục thẳng đứng tại miệng của bồn chứa, bể chứa...điểm
1 gần bề mặt chất lỏng, điểm 2 ở khoảng giữa, điểm 3 ở gần cuối
đáy. Cũng có thể lắc đều trước khi lấy mẫu.
Ghi chú: Trước khi lấy mẫu, những điều kiện cần ghi nhận phải được
ghi vào biên bản lấy mẫu.



Có thể áp dụng cách lấy mẫu lô sản phẩm theo công thức:
n = N/ m
Trong đó :
n : vị trí cần lấy mẫu.
N : Tổng số đơn vị bao gói trong lô sản phẩm
m : Số mẫu cần lấy cho lô sản phẩm.
B.2- Vi sinh:
B.2.1- Đối với các mẫu chứa đựng trong bao bì đóng gói sẵn:
Tương tự như lý hóa: Lấy mẫu mang tính đại diện cho lô sản
phẩm và đủ lượng mẫu cần thử nghiệm (xem phần yêu cầu chung)
B.2.1- Đối với các mẫu chứa trong bao bì lớn, trong bồn chứa:




Các bình chứa mẫu phải được khử trùng trước (tốt nhất dùng bình
thủy tinh khử trùng ở 1200C trong 20 phút).

Nếu bao bì chứa đựng là hợp kim thì bao bì đó phải có khả năng
chịu nhiệt 1800C và phải được khử trùng trước khi lấy mẫu.
B.2.3- Bảo quản mẫu:
Mẫu sau khi lấy, cần bảo quản ở nhiệt độ 20C – 50C, đem đến
phòng thí nghiệm tối đa 8 giờ sau khi lấy mẫu.
C- Xét nghiệm các chỉ tiêu đo tại chỗ: theo yêu cầu của khách hàng,
phải ghi vào biên bản.
D- Niêm phong mẫu (nếu có): sau khi lấy mẫu, đo mẫu tại chỗ (nếu
có), tiến hành niêm phong mẫu có chữ ký của 2 bên (đại diện lấy mẫu
và bên yêu cầu).
E- Lập biên bản (nếu có): nhân viên lấy mẫu lập biên bản lấy mẫu
theo biểu mẫu, ghi rõ điều kiện, thời gian, địa điểm, chỉ tiêu đo, có chữ
ký của 2 bên đại diện.
F- Đem mẫu về phòng nhận mẫu thực hiện thủ tục thử nghiệm
mẫu càng sớm càng tốt.

