Food

Har ni en tillräcklig omfattning på ert
egenkontrollprogram?
- våra analyser ger dig svar på säkerhet, kvalitet, äkthet, ursprung och
innehåll
Genom att göra en systematisk faroanalys av sina
råvaror och slutprodukter, där man värderar och går
igenom alla risker i kombination med ett stabilt och
genomarbetat egenkontrollprogram kan man förebygga och värna om konsumenters säkerhet och
hälsa.
Vi ser ofta rapporter i media om olika incidenter där
personer insjuknat eller till och med avlidit på grund
av bristande rutiner och hygien. Viktigt är också att
personalens hantering av produkter ända från råvara
till slutprodukt samt att kontrollen av produktionsmiljön görs på ett hygieniskt korrekt vis så att det inte
innebär någon hälsorisk för konsumenten. Då är
analyser av patogena mikroorganismer som salmonella och listeria extra viktig. Även ur ett kvalitetsperspektiv behöver den allmänna hygienen och rutinerna ses över med hjälp av hygienparametrar, som
exempelvis totalantal och enterobacteriacea.
På senare tid har det också avslöjats ett flertal olika
fall där produkter spätts ut med billigare råvaror eller
ersatts med helt orelaterat bulkmaterial, som visat
sig innehålla odeklarerade allergener. Fusk av den
här karaktären kan innebära ren livsfara för personer
med svår allergi.

Då allergener kan ingå som ren råvara eller följa
med i en sammansatt ingrediens, är det viktigt att
man säkerställer risken för kontamination eller innehåll med hjälp av allergenanalyser samt ser över så
att märkningen av produkterna är helt korrekt. Alla
uppgifter om innehåll måste alltid vara rätt för att
konsumenten ska kunna avgöra om de kan konsumera produkten eller ej.
Detta visar hur viktigt det är att årligen revidera omfattningen i sitt egenkontrollprogram och identifiera
alla faror. Det handlar om att ha kontroll på hela kedjan, från leverantörsled till produktion från personal
till färdig produkt.
Eurofins erbjudande
För bageri- och konfektyrbranschen erbjuder vi
ett brett utbud av relevanta analyser, bland annat
analys av allergena proteiner. Vi erbjuder analyser
som kontrollerar att råvaror och slutprodukt är Äkta
genom artbestämning, att den har ett korrekt geografiskt Ursprung, att Sammansättningen är korrekt och
inte utspädd eller uppblandad samt att den är Producerad på deklarerat vis. Vi erbjuder även tjänsten
Label check, där vi gentemot gällande lagstiftning

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram?

kontrollerar och bedömer så att era produkter är korrekt märkta. Vi kan också erbjuda analys av näringsvärde, akrylamid, färgämnen (ex azo), pesticider,
mykotoxiner (ex ochratoxin), tungmetaller etc.
Eurofins verksamhet genomsyras av kvalitet och
säkerhetstänk och vi erbjuder en rad olika mikrobio-

logiska analyser på området som ex totalantal, e.coli,
koagulaspositiva stafylokocker, bacillus cereus, jäst,
mögel, EHEC, campylobacter, shigella, norovirus,
hepatit A-virus, cryptosporidium samt listeria och
salmonella. Utöver analyser kan vi även erbjuda
skräddarsydda utbildningar anpassade för bagerioch konfektyrbranschen med fokus på mikrobiologi.

Nedan är ett axplock av analyser vi kan erbjuda
Kemiska analyser
• Allergener
• Färgämnen
• Pesticider
• Mykotoxiner
• Tungmetaller
• Näringsvärde
• Label Check
Mikrobiologiska analyser
• Salmonella
• Listeria
• E.coli
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Totalantal
Bacillus cereus
Koagulas positiva stafylokocker
Jäst
Mögel
EHEC
Campylobacter
Shigella
Norovirus
Hepatit A-virus
Cryptosporidium

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett fullständigt
kontrollprogram anpassat efter din verksamhet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
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E-post: PetraStrom@eurofins.se
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Telefon: 010 – 490 80 74
E-post: salj.livsmedel@eurofins.se

Säljare östra och norra sverige
Telefon: 0709 59 60 87
E-post: AnjaHullberg@eurofins.se

Säljare södra sverige
Telefon: 0706 99 22 73
E-post: LinaAlmgrenNilsson@eurofins.se
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Kundrelationsansvarig
Telefon: 010 – 490 83 20
E-post: salj.livsmedel@eurofins.se

www.eurofins.se

Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk,
livsmedel, miljö och läkemedel. Vi har drygt 30 000 anställda och 375 laboratorier i 41 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra
laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Kristianstad.

