
Fødevarer

Hakket kød

EU kommissionen har gennemført en lovgivning 
som fastsætter mikrobiologiske kriterier for 
fødevarer

For at undgå at opformere farlige mi-
kroorganismer i hakket kød er det vig-
tigt at have en god hygiejnepraksis og 
fokus på de kritiske punkter i fremstil-
lingsprocessen.

EU kommissionen har gennemført en 
lovgivning som fastsætter mikrobiologi-
ske kriterier for fødevarer.

Lovgivningen skal ses som en brik i en 
samlet strategi for kontrol med eventu-
elle mikrobiologiske forureninger i fø-
devarer.

Hakket kød og 
egenkontrol
Fødevareproducenten skal i forbin-
delse med egenkontrollen udføre 
mikrobiologisk kontrol af hakket kød for 
at sikre, at de mikrobiologiske grænse-
værdier i slutproduktet er overholdt.

Der er krav om kontrol af hakket kød 
ved salg fra engros leddet.

Grænseværdi
Grænseværdien er et af elementerne i 
det mikrobiologiske kriterium. Grænse-
værdien er tæt knyttet til den mikroor-
ganisme, som kriteriet omfatter.

Hvis resultatet er større end ”m” og 
mindre end ”M” er resultatet som 
udgangspunkt ikke tilfredsstillende. Det 
er dog tilladt for producenten at have to 
analyseresultater der ligger mellem ”m” 
og ”M” ud af de fem prøver der indsen-
des. De resterende to analyseresulta-
ter skal ligge under ”m”.
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Prøveudtagning
Der udtages fem prøver af fær-
digvarer. For at opnå det mest 
repræsentative prøvemateriale 
udtages prøver i begyndelsen, 
undervejs og i slutningen af hak-
ningen. Prøverne kommes i rene 
poser - en prøve af kød i hver 
pose.

Prøverne skal holdes nedkølet 
indtil afsendelse.

Forsendelse
De udtagne prøver mærkes, 
køles og pakkes til forsendelse, 
så de holdes under 5°C under 
transporten.

Prøverne vedlægges et udfyldt 
følgebrev, som Eurofins har 
udfærdiget.

Høje standarder
Eurofins er akkrediteret af 
DANAK, som kontrollerer vores 
kvalitetsstyringssystem og evnen 
til at udføre analyserne.

Analyserne udføres efter inter-
nationalt anerkendte metoder og 
overholder kravene i ISO 17025 
herunder ISO 9001:1994.

Tolkning og 
rådgivning
Lovgivningen skal ses som en 
brik i en samlet strategi for kon-
trol med mikrobiologiske forure-
ninger i fødevarer. 

Det er derfor vigtigt at analyse-
resultaterne tolkes korrekt og at 
man løbende evaluerer rutiner og 
procedurer.

Eurofins kan indgå i et samar-
bejde om at tolke aktuelle ana-
lyseresultater og dermed være 
med til, at der træffes de rigtige 
beslutninger.

Rapportering
Fra det øjeblik sidste resultat er 
godkendt til at analysecertifikatet 
kan sendes automatisk, går der 
meget kort tid.

Certifikatet sendes elektronisk fra 
Eurofins, når alle analyseresulta-
ter er godkendt. Der er således 
fuld sporbarhed på alle operatio-
ner.


