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Mærkningsbekendtgørelsen, ændring
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
mærkning m.v. af fødevarer, nr. 448 af 5. maj 2014.
Med bekendtgørelsen ophæves § 24 i mærkningsbekendtgørelsen, nr. 1308 af 14.
december 2005.
§ 24 siger, at en færdigpakket fødevare, der er tilsat et næringsstof, skal mærkes med
oplysning om det samlede indhold af det pågældende næringsstof. Paragraffen slettes
fra mærkningsbekendtgørelsen, fordi kravet fremgår af andre bestemmelser – vedr. vitaminer og mineraler og visse andre stoffer står det i forordning 1925/2006 og vedr. vise andre stoffer fremgår det af forordning 1924/2006 vedr. ernærings- og sundhedsanprisninger.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 12. maj 2014, men § 24 kan anvendes indtil 1. januar
2015, og produkter og trykt emballage, der senest den 31. december 2014 er produceret og mærket i overensstemmelse med denne paragraf, kan sælges indtil lagrene er
opbrugte.

Danmark

Vejledning om fødevarehygiejne – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9236 af 29. april 2014 om fødevarehygiejne.
Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor både den pdf-udgave og den digitale
udgave af vejledningen findes.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledningen/Si
der/forside.aspx
De væsentligste ændringer er sket til afsnit 65 om fremstilling og holdbarhed af maskinsepareret fiskekød, hakket fiskekød og fiskefars.
Vejledning nr. 9025 af 17. januar 2013 er ophævet.

EU

Fødevaretilsætningsstoffer, nyt konserveringsmiddel til varmebehandlet forarbejdet kød
Kommissionen har udsendt forordning nr. 506/2014 af 15. maj 2014 om ændring af
bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget
til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår ethyllauroylarginat
som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kødprodukter.
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I forordning 1333/2008 om fødevarestilsætningsstoffer indsættes:
- E 243 Ethyllauroylarginat i listen over alle tilsætningsstoffer (bilag II, del B punkt 3 om
andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer).
-I bilag II, del E i fødevarekategori 08.2.2 ”Varmebehandlet, forarbejdet kød” indsættes
en ny række med E 243, Ethyllauroyalarginat, maksimum 160 mg/kg, undtagen emulgerede pølser, røgede pølser og leverpostej.
I forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer indsættes specifikationer for E 243 Ethyllauroylarginat.

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1, revision 18 over de stoffer, som
er godkendt til kød og kødprodukter. Listen er dateret 14. april 2014. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Listerne kan rekvireres hos undertegnede eller findes på Internettet på adressen:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

