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Kontrolkampagne om egenkontrol for listeria i kødproduktvirksomheder
Fødevarestyrelsen gennemfører fra oktober til december 2014 en kontrolkampagne
om egenkontrol for listeria i kødproduktvirksomheder. Kampagnen er en opfølgning på
listeria udbruddet i sommeren 2014. Formålet med kampagnen er, at undersøge om
virksomhederne har styr på kontrollen af listeria og sikre at virksomhederne følger op
hvis der konstateres problemer.
Nedenstående er link til pressemeddelelse fra FVST, hvor der også kan findes link til
vejledning om vurdering af fødevares holdbarhed og en fotoserie om kritiske punkter i
forhold til rengøring og listeria.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv2014/Sider/Oeget-fokus-på-kontrol-af-listeria-i-koedproduktvirksomheder.aspx

Danmark

Overgangsordning for mærkning med ”bedst før.....”
Som nævnt i sidste udgave af Lovgivnings-Nyt henvendte L&F sig til Fødevareministeriets departement sammen med detailhandel og andre organisationer vedr. det
uacceptable i, at man indfører en dansk ændring vedr. mærkning med ”bedst før”
netop på dette tidspunkt, hvor de fleste virksomheder allerede har ændret mærkningen for at overholde kravene i fødevareinformationsforordningen (1169/2011), der
skal være overholdt fra 13. december 2014. Vi opfordrede i henvendelsen til, at ændringer i forhold til angivelse af ” bedst før...” skal kunne vente til, at der alligevel skal
foretages andre ændringer i mærkningen.
Svaret fra Fødevareministeriet er, at de foreslår en overgangsordning, hvor virksomhederne skal ændre til ”bedst før….” ved førstkommende lejlighed, hvor man alligevel
skal ændre mærkning i anden anledning, men dog således, at mærkningen skal være
ændret senest 1. januar 2020.

Danmark

Vejledning om allergener
Fødevarestyrelsen har udarbejdet et nyt kapitel 18 til mærkningsvejledningen vedr. allergene ingredienser.
Ud over vejledning til overholdelse af mærkningsforordningens krav vedr. mærkning
af allergener, er det i afsnit 18.4 beskrevet, under hvilket betingelser ”kan indeholde
spor af”-mærkning kan anvendes.
Kapitel 18 er endnu ikke indarbejdet i den elektroniske vejledning som ligger på FVST
hjemmeside.
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Tilsætningsstofforordning 1333/2008, konsolideret bl.a. nye kategorier
Der kommer forholdsvis ofte ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
Her nedenfor er link til en konsolideret udgave af forordningen, hvor ændringerne er
indarbejdet i teksten (42 ændringsforordninger).
Det er i denne udgave mere overskueligt, hvordan f.eks. kategori 08 Kød nu er opdelt
med nye under kategorier og numre, som vi kort omtalte i Lovgivnings-Nyt nr. 4 fra juli
2014 under overskriften EU Tilsætningsstoffer – tilberedt kød.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R133320140711&qid=1413881698931&from=DA

EU

Kvaternære ammonium forbindelser
Med forordning 1119/2014 af 16. oktober 2014 om ændring af bilag III til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for benzalkoniumchlorid (BAC) og didecyldimethylammoniumchlorid
(DDAC) i eller på visse produkter er der indført specifikke maksimalgrænseværdier for
de to kvaternære ammonium forbindelser. I henhold til forordningen er maksimalgrænseværdien for de to stoffer 0,01 mg/kg for animalske produkter. Maksimalgrænseværdierne er fastsat på baggrund af en EFSA vurdering. Forordningen træder i kraft
7. november 2014.
Kvaternære ammoniumforbindelser anvendes i EU både som pesticider og desinfektionsmidler. I 2012 blev man opmærksom på, at brug af kvaternære ammoniumforbindelser som desinfektionsmiddel resulterede i fund af stofferne i fødevarer og i foder,
som overskrider maksimalgrænseværdien for pesticidrester. I EU-regi af SCoFCAH
(Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed) enedes man i juni 2012
om en aktionsgrænse på 0,5 mg/kg for BAC og DDAC. Denne fastholdes frem til 12.
august 2015.
Link til forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0004&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdatering til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt
til kød og kødprodukter. Revision 21 er dateret 8. oktober 2014. De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 21:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

