HET
MICROBIOLOGISCH/VETERINAIR
LABORATORIUM
Opgezet in zijn huidige vorm vanaf 2006, verleent het
laboratorium
ondersteuning
aan
de
andere
afdelingen/oriëntaties en laboratoria binnen het CELOS.
Vanaf november 2010 is het laboratorium ISO 9001:2008
gecertificeerd. De werkzaamheden omvatten het
bemonsteren, uitvoeren/begeleiden van analyses en
onderzoeksprojecten die door de andere afdelingen,
laboratoria of wetenschappers van het CELOS worden
uitgevoerd in het vakgebied van het laboratorium. Ook
doet het laboratorium dienst als praktijkruimte voor
curriculum onderdelen (zoals het vak Algemene
Microbiologie) en onderzoek van voornamelijk de
studenten en wetenschappers van de Faculteit der
Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de
Kom Universiteit.
Dit laboratorium staat verder bekend als het
laboratorium in Suriname voor het betrouwbaar en
confidentieel uitvoeren van microbiologische analyses en
trainingen voor particuliere organisaties en bedrijven.
Onze klanten zijn onder andere uit:
•
De food and beverage industry (SAB, Fernandes, TP
stropen, Suri Juice);
•
Visverwerkingsbedrijven (NV Doroe, Omicron
Seafood NV);
•
Restaurants, take out services en warungs
(Naskip NV en Roopram Rotishop) en andere
foodhandlers (Gina’s Pepper and Sour House);
•
Exporteurs en importeurs van voedingsmiddelen;
Het laboratorium heeft een nieuwe dimensie gegeven aan
het begrip dienstverlening door zelfs scholieren bezig te
houden in de vakantie met de CELOS Vakantie
Microbiologie. Dit bevestigt het vermogen van het
laboratorium om micro biologisch gerichte cursussen te
verzorgen aan verschillende doelgroepen.

Overzicht van onze diensten
en uitgevoerde analyses:
•

Microbiologisch onderzoek
1. Kiemgetal (Germ value)
2. Salmonella
3. Staphylococcus aureus
4. Escherichia Coli
5. Shigella
6. Schimmels en gisten (Fungi and yeast)
7. Houdbaarheidsonderzoek

• Food handlers en HACCP
trainingen

Neem vrijblijvend contact
met ons op voor informatie
met betrekking tot welke
analyses en trainingen voor
u van belang kunnen zijn…

Voedselveiligheid is hot
item!
Klanten verwachten dat de levensmiddelen
die worden verkocht behalve van
een goede kwaliteit ook veilig zijn.
De microbiologische betrouwbaarheid
van een product dat in de schappen
ligt is afhankelijk van een aantal
factoren waaronder het productieproces
en de hygienische werkwijze tijdens de
productie. Het Microbiologisch
Laboratorium kan de microbiologische
zekerheid van uw
product waarborgen door het
betrouwbaar uit te voeren
van microbiologische analyses
op de kritische punten van het
productieproces. Ook het trainen van
personeel m.b.t. voedselveiligheid kan
uitgevoerd worden omdat kennis over
hygiëne bij het werk ook erg belangrijk is.

Vo or h et verz ekeren van
de microb io lo gische
vei lig heid van uw
pro du ct:
neem contact met ons
op!
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