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•   Veelzijdig onderzoekspakket

•   Onpartijdig advies toegespitst op uw bedrijf

•   Hygiëneprotocollen en beperking van risico’s

•   Cursussen en Masterclasses over residuen

    van pesticiden, microbiologie en hygiëne

Expertise, laboratorium en 
onderzoek onder 1 dak:

Groen Agro Control is een laboratorium en adviesbureau met focus op 
de levensmiddelenindustrie.

Onze werkzaamheden richten zich op fysische, chemische en 
microbiologische aspecten, en toetsen o.a. op wettelijke normen.

We beschikken over geavanceerde laboratoria en onderzoeksfaciliteiten.

Hiermee kunnen wij een grote verscheidenheid aan analyses aanbieden.

Met laboratoria in Nederland en Peru plus agenten in diverse landen 
bieden wij onze services wereldwijd aan.

Onze doelstelling is om de werkzaamheden van onze klanten te 
ondersteunen met betrouwbare en snelle meetresultaten.

Groen Agro Control uw partner in de 
levensmiddelensector.

LEVENSMIDDELEN
ANALYSES

25 JAAR
KWALITEIT  EN

EXPERTISE



Distributieweg 1,
2645 EG Delfgauw   

+31 (0)15 2572511

info@agrocontrol.nl

www.agrocontrol.nl

Contact

Nutraceuticals

•  Anthocyanen
•  Carotenen
•  Glucosinolaten
•  Antioxidanten capaciteit 
     (AOC)

Voedingswaarden en vitaminen

•  Big 8 analysepakket:
    Energetische waarde, vetten, vetzuren, eiwitten, 

    koolhydraten, vezels, zout- en suikergehalte 

•  Vitaminen A, B, C, D, E & K
•  Natuurlijke inhoudsto�en
•  Organische zuren

VOEDINGSWAARDEN

  •  Norovirus
•  Hepatitis A
•  Legionella pneumophila  

Algemeen

•  Algemeen kiemgetal
•  Gisten en Schimmels
•  Melkzuurbacteriën
•  Enterobacteriaceae

Pathogenen

•  Staphylococcus aureus
•  E. coli
•  STEC /25 g
•  Bacillus cereus
•  Salmonella /25 g
•  Listeria monocytogenes /25 g
•  Listeria monocytogenes, telplaat
•  Campylobacter jejuni /25 g
•  Shigella spp. /25 g

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES

Verontreinigingen

•  Acrylamide
•  Antibiotica
•  Ethyleenoxide
•  Histamine
•  Nitraat, Nitriet
•  Sul�et
•  Mycotoxinen (incl. Patuline)

•  Zware metalen
•  3-MCPD en glycidolesters

Gewasbeschermingsmiddelen

•  GC-MS/MS + LC-MS/MS 
    screening op >750 componenten
•  GC-MS/MS + LC-MS/MS 
    screening Babyvoeding
•  Speci�eke pesticiden

Additieven

•  Carnaubawas 
•  Quaternaire ammonium 
   (BAC/DDAC)

•  Morfoline en amines
•  Verboden kleursto�en

RESIDU ANALYSES

Hygiëne 

•  Bemonsteren van lucht, oppervlakten van 
    apparatuur om de proces hygiëne te 
    controleren.

•  Advies op Reiniging & Desinfectie.

•  Cursussen en training op maat voor 
    kwaliteitsmanagers en -personeel op het 
    gebied van microbiologie.

•  Onafhankelijk advies.

Rapportage

•  Gevonden componenten & EU-MRL’s 
•  Analysecerti�caat met Retailbeoordelingen
•  Rapport in het Nederlands, Engels, Spaans of Duits 
•  Rapporten leveren wij standaard aan als pdf

Monstername en ophalen 

•  Monstername conform de Europese richtlijn EG 2002/63
•  Monstername is ISO 17025 geaccrediteerd. 
•  Monstermateriaal beschikbaar als u zelf de monsters neemt, 
   inclusief monsterformulieren en werkbeschrijving. 

SERVICE
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