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BAGGRUND OG FORMÅL
Formålet med dette projekt er – i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) Nr.
2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer - at verificere
at mælkeprodukter, herunder mellemprodukter produceret i engrosvirksomheder,
overholder fødevaresikkerheds- og proceshygiejnekriterierne for forekomst af Salmonella,
Listeria monocytogenes, E. coli, Enterobacteriaceae, koagulase positive stafylokokker og
stafylokok enterotoksin som fastsat i forordningens bilag I.
METODE OG RESULTATER
Rapporten omfatter prøver udtaget i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013.
Resultaterne er samlet for 2012 og 2013 for at opnå en større sikkerhed på vurdering af
resultaterne.
Der er udtaget 5 prøver pr. parti og prøverne er analyseret i henhold til kriterierne for
Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli, Enterobacteriaceae og koagulase positive
stafylokokker som anført i Mikrobiologiforordningen.
Der er udtaget i alt 302 partier samt 12 enkeltprøver svarende til i alt 1522 prøver af
mælk- og mælkeprodukter produceret i en gros leddet. Af tabel 1 fremgår antal
analyserede prøver fordelt efter metode (kvalitativ og kvantitativ) og analyseparameter.

Tabel 1. Oversigt over antal prøver analyseret efter metode og parameter.

Fødevaresikkerhedskriterierne for produkttyper, der indgår i dette projekt, er for
Salmonella fastsat til fravær i 25 g.
For L. monocytogenes er kriteriet fastsat til fravær i 25 g for produkter, hvor L.
monocytogenes kan vokse, og til et indhold ≤ 100 cfu/g for produkter, der er stabiliseret
imod vækst, eller hvor L. monocytogenes ikke vokser til over 100 cfu/g indenfor
holdbarhedsperioden.

Den øvre og nedre grænseværdi m- og M for proceshygiejne kriterierne for produkterne i
dette projekt er:

Enterobacteriaceae, indhold ≤ 10 cfu/g:
Flydende mælkeprodukter (pasteuriseret), mælkepulver

Enterobacteriaceae, indhold mellem m:10 og M:100 cfu/g:
Konsumis
E. coli, indhold mellem m:100 og M:1000 cfu/g:

Ost (varmebehandlet)

Koagulase positive stafylokokker, indhold mellem m:10 og M:100 cfu/g:
Umodnet ost (pasteuriseret), mælkepulver

Koagulase positive stafylokokker, indhold mellem m:100 og M:1000 cfu/g:
Modnet ost (pasteuriseret el. terminiseret), mellemprodukter til ost, ostemasse
Et parti klassificeres som uacceptabelt såfremt mere end 2 prøver ligger mellem m og M
eller mere end 1 prøve ligger over M.
Tabel 2 og 3 viser antal undersøgte prøver fordelt på produkttype samt analyseparameterog metode og forekomst af ovennævnte bakterier. Figur 1 illustrerer forekomst fordelt
efter parameter og indhold.
Fødevaresikkerhedskriterier


Listeria monocytogenes
I et parti modnet ost (økologisk camenbert) blev L. monocytogenes påvist i 1
prøve svarende til en samlet forekomst på knap 0,07 % på prøveniveau og godt
0,3 % på partiniveau.



Salmonella
Ingen af de undersøgte partier var positive for Salmonella.

Samlet overskred 1 parti svarende til knap 0,3 % af de i alt 287 partier undersøgt for L.
monocytogenes og Salmonella fødevaresikkerhedskriterierne.
Proceshygiejnekriterier


E. coli
2 partier af ostemasse (mellemprodukt), svarende til ca. 3,2 % af de undersøgte
partier, overskred kriterierne for indhold af E. coli. Det højeste indhold af E. coli
blev fundet til 680 cfu/g.



Enterobacteriaceae
I alt 9 partier (1 parti koldskål, 1 parti kærnemælk, 4 partier yoghurt og 3 partier
is), svarende til ca. 6,7 % af de undersøgte partier, overskred kriteriet for indhold
af Enterobacteriaceae, Det højeste indhold af Enterobacteriaceae blev fundet til
2300 cfu/g i et parti af lakrids flødeis.



Koagulase positive stafylokokker
Ingen partier overskred kriteriet for indhold af koagulase positive stafylokokker.
I et parti af mælkepulver samt et parti af ostekorn (mellemprodukt) blev der
fundet indhold af koagulase positive stafylokokker. Begge partier kunne dog
klassificeres som acceptable i henhold til Mikrobiologiforordningen, idet kun
henholdsvis 1 og 2 ud af de udtagne 5 prøver i hvert parti lå mellem m og M.

Samlet overskred 11 partier, svarende til knap 5,6 % af de i alt 198 partier undersøgt for
E. coli, Enterobacteriaceae og koagulase positive stafylokokker, proceshygiejnekriterierne.

Tabel 2. Oversigt over antal udtagne prøver fordelt efter produkttype, analyseparameter,
analysemetode og forekomst.

Tabel 3. Oversigt over forekomst af E. coli, Enterobacteriaceae og koagulase positive stafylokokker på prøveniveau.

Figur 1. Forekomst af E. coli, Enterobacteriaceae, koagulase positive stafylokokker, L. monocytogenes og Salmonella samlet på prøveniveau.

KONKLUSION OG VURDER ING
I alt 1522 prøver fordelt på 302 partier og 12 enkeltprøver af mælkeprodukter blev i
perioden 2012-2013 udtaget i en gros leddet til undersøgelse for forekomst af Salmonella,
Listeria monocytogenes, E. coli, Enterobacteriaceae og koagulase positive stafylokokker.
Samlet overskred 11 partier, svarende til 5,6 % af de undersøgte partier,
proceshygiejnekriterierne. Partierne var fordelt på 1 parti koldskål, 1 parti kærnemælk, 4
partier yoghurt, 3 partier konsumis og 2 partier ostemasse.
Enterobacteriaceae blev fundet i niveauer op til 2300 cfu/g. Et højt indhold af
Enterobacteriaceae kan skyldes ineffektiv varmebehandling eller rekontamination efter
pasteurisering.
E. coli blev fundet i niveauer op til 680 cfu/g. Et højt indhold af E. coli kan være en
indikation på dårlig produktionshygiejne.
Ingen partier overskred kriteriet for indhold af koagulase positive stafylokokker.
Et enkelt parti (camembert, modnet ost), svarende til 0,3 % af de i undersøgte partier,
overskred fødevaresikkerhedskriteriet for forekomst af L. monocytogenes.
Der blev ikke påvist Salmonella i de undersøgte partier.
Lignende resultater er set for et projekt i år 2011, hvor der blev fundet overskridelser af
proceshygiejnekriterierne i 4,5 % af partierne af dansk producerede mælkeprodukter
såsom konsumis og ostemasse. Der blev i samme projekt ikke fundet prøver, der
overskred fødevaresikkerhedskriterierne for Salmonella og L. monocytogenes. Den lave
forekomst af L. monocytogenes fundet i dette projekt (0,3 %) tyder på, at forekomsten
ikke er stigende.
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