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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-04-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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Předmluva

Tento dokument (EN 12823-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin –
Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12823-1:2000.

Tato evropská norma sestává ze dvou částí:

Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu.●

Část 2: Stanovení b-karotenu.●

Tato evropská norma poskytuje základ pro analytické metody. Je určena k tomu, aby sloužila jako
rámec, v němž může analytik definovat vlastní analytickou práci v souladu se standardním postupem.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,



Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení vitaminu A v potravinách metodou
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Tato metoda byla ověřena v mezilaboratorní studii
na vzorcích margarinu a sušeného mléka s obsahem all-E-retinolu na hladinách v rozmezí od 653
mg/100 g do 729 mg/100 g a s 13-Z-retinolem na hladinách v rozmezí od 30 mg/100 g do 39 mg/100
g. Stanovení obsahu vitaminu A se provádí, tak, že se stanoví all-E-retinol, 13-Z-retinol a b-karoten.
Tato 1. část normy pokrývá měření all-E-retinolu a 13-Z-retinolu.

Extrakt získaný po zmýdelnění podle této metody může být použit pro stanovení b-karotenu, jak je
popsáno v EN 12823-2:2000 Foodstuffs – Determination of Vitamin A by high performance liquid
chromatography – Part 2: Measurements of b-carotene (Potraviny – Stanovení vitaminu A metodou
vysokoúčinné kapalinové chromatografie – Stanovení b-karotenu). V tomto případě by teplota při
zmýdelnění, pokud je to možné, neměla být vyšší než 80 °C, aby se zabránilo izomerizaci a oxidaci b-
karotenu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


