
X-pert in laboratoriumapparatuur

‘Analyse technieken voor 
eiwit en vetbepalingen’

ONDERWERPEN 

» Kjeldahl vs Dumas analyse van proteïne / stikstof

» Vet bepalingen d.m.v. diverse methodes

» Verouderingstesten met Oxitest

» Oxford  Instruments, NMR analyse in food en feed

» Applicaties vet in food mbv NMR

» Karakterisering met behulp van NMR

 
Voor wie bestemd
Voor iedereen die werkt in een laboratorium voor voedingsmiddelen, 
diervoerder,- en biotechnologie laboratoria

Wanneer
Donderdag 22 maart 2018

Waar
Bij Salm en Kipp in Breukelen (UT), eenvoudig te bereiken per trein, 
bus, auto of motor.

Deelnemen
Deelname is gratis. Aanmelden kan op info@salm-en-kipp.nl, 
www.salmenkipp.nl of door even te bellen naar 0346 26 9090. 
Schrijf u snel in want er is plaats voor max. 25 personen.

Graag tot ziens op 22 maart!

SEMINAR FOOD, FEED ANALYSES 



PROGRAMMA DONDERDAG 22 MAART

9:30 – 10:00 Ontvangst met kof� e / thee

10:00 – 10:15 Introductie Salm en Kipp                     

10:15 – 11:00 Kjeldahl vs Dumas  analyse van proteïne / stikstof

                                  - Rapid Max N exceed voor stikstof / eiwit analyses 

 - Kjeldahl systemen

11:00 – 11:15 Kof� e / Thee pauze

11:15 – 12:00 Vet bepalingen mbv extractie methodes

 - Soxlhet extractie 
 - Automatische vet extractie via de Randall methode
 - Hydrolyse van voedingsmiddelen

 - Micro wave Extractie

12:00 – 12:30 Verouderingstesten met Oxitest

 - Shelf live onderzoek
 - Houdbaarheidsonderzoek

 - Oxidatie testen

12:30 – 13:30 Lunch

Middag programma

13:30 – 14:00 Oxford  Instruments, NMR analyse in food en feed

 - Theorie achter NMR  systemen

14:00 – 14:45 Applicaties vet in food mbv  MQC+ NMR

 - SFC solid fat content
 - Olie in zaden

 - Totaal vet in chocolade en cacao producten

14:45 – 15:00 Kof� e / Thee pauze uitleg analyzers

15:00 -15:45 Karakterisering met behulp van NMR

 - Benchtop NMR Pulsar voor food en feed onderzoek
 - Herkomst en authenticiteit van vlees producten

 - Vetzuur samenstelling

15:45 -16:00 Einde seminar

 Certi� caten van deelneming worden digitaal verstuurd 


