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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.
FVST har udsendt Bekendtgørelse nr. 613 af 28. maj 2019 om tilsætning af jod til
husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk.
I §3 fremgår det, at der er krav om tilsætning af 20 mg jod pr. kg salt i husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der er bestemt til salg i Danmark. Dette er en forhøjelse af jodniveauet, idet kravet tidligere var 12 mg pr. kg salt.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
1318 af 11. december 2014 af samme navn. Produkter, der er markedsført eller mærket inden 1. juli 2020, i overensstemmelse med den nuværende bekendtgørelse, som
kræver tilsætning med 13 mg jod kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt.

Danmark

Kontrolkampagner – igangværende
Nedenstående kontrolkampagner er lige blevet eller vil blive igangsat over sommeren.
Alle kontrolkampagner for 2019 kan findes på FVST hjemmeside.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
9/Sider/default.aspx. Nedenfor er link til de specifikt nævnte kampagner.
Vedligehold i fødevarevirksomheder:
Kampagnen finder sted fra 1. juni til 31. november. Kampagnen foregår både i detail
og engros med 1500 kontroller fordelt med 100 i engros og resten i detail. Kampagnen er en udløber af fokus på Listeria, idet FVST ofte ser, at Listeria forekomst kan
sættes i forbindelse med dårlig vedligeholdelse.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
9/Sider/Vedligehold-i-fødevarevirksomheder.aspx
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Frivillig mærkning af kød med produktionsoplysninger:
Kampagnen finder sted fra 1.juli til 31. december og dækker fjerkræ-, okse- og svinekød, dog med fokus på fjerkrækød. Der er tale om 150 tilsyn (slagterbutikker, slagterafdeling, slagterier og import) – kun få tilsyn på slagterier under kødkontrollen. Økologi og dyrevelfærdsmærket er ikke en del af kontrollen.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
9/Sider/Frivillig-mærkning-af-fjerkrækød-med-produktionsoplysninger.aspx

Akrylamid i fødevarer:
Kampagnen finder sted fra 1. august til 30. november. Kontrollen sker i henhold til forordning 2158/2017 om afbødende foranstaltninger og benchmark niveauer for reduktion af forekomsten af akrylamid i fødevarer. Der vil være 100 kontroller i engros og
200 i detail.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
9/Sider/Mindre-kemi-ved-stegning-og-bagning.aspx
EU

Udvidet anvendelse af carminsyre i traditionelle specialiteter i franske oversøiske territorier
Kommissionen har udsendt forordning (EU) 2019/800 af 17. maj 2019 om ændring af
Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt
angår udvidet anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) i visse kødprodukter, der er
traditionelle specialiteter i de franske oversøiske territorier.
I kategori 8.3.1 ikke-varmebehandlede kødprodukter er det tilladt at anvende carminsyre (E 120) til følgende traditionelle specialiteter af saltede spiselige slagtebiprodukter af svin samt oksekødsprodukter: groin de porc à la créole, queue de porc à la
créole, pied de porc à la créole og plaeron de bæuf à la créole.
Forordningen er trådt i kraft på 20 dagen efter offentliggørelse – hvilket betyder 9. juni
2019.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0800&qid=1561019424272&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 51 er dateret 7. juni 2019. De stoffer, som er
tilføjet listen er angivet i oversigten på nedenstående link. På dette link kan også findes en henvisning til den komplette liste over godkendte stoffer.
Link til listen for revision 51:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

