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J. nr.: 2020-28-60-00099 10. november 2021

Slutrapport for kampagnen

Nedkøling af fødevarer

INDLEDNING 

Korrekt nedkøling er afgørende for fødevaresikkerheden
Fødevarestyrelsen oplever hvert år sygdomsudbrud, som vi vurderer er forårsaget af for 
langsom nedkøling af varmebehandlede fødevarer. Når det sker, er det oftest fordi virk-
somheden har produceret store portioner, som de ikke har kølet tilstrækkeligt hurtigt 
ned. 

Sygdomsfremkaldende bakterier som Clostridium perfringens og Bacillus cereus kan 
overleve en korrekt varmebehandling. Når temperaturforholdene er gunstige i et vist 
tidsrum, kan de vokse frem og danne giftstoffer, som man kan blive syg af. Korrekt ned-
køling af fødevarer er derfor helt afgørende for fødevaresikkerheden, fordi det hindrer 
vækst af bakterier og dannelsen af toxiner i fødevaren. 

Kampagnens formål
Kampagnen vil afdække om virksomhederne er opmærksomme på de mulige konsekven-
ser, som en forkert/utilstrækkeligt nedkøling kan have og har fokus på, hvad virksomhe-
den skal gøre for at producere sikre fødevarer. Det gør vi gennem følgende delmål:

 At kontrollere virksomhedernes håndtering af og mulighed for at nedkøle varme-
behandlede fødevarer 

 At kontrollere virksomhedernes risikoanalyse og skriftlige egenkontrolprocedurer 
for nedkøling og sammenholde det med virksomhedens praksis

 At vejlede om hvordan virksomheden, ved at bruge risikoanalyse og egenkontrol 
som et aktivt redskab, kan reducere risikoen for, at en utilstrækkelig nedkøling 
kan give vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. 

 At introducere virksomhederne for værktøjet "SiTTI", som giver en bedre indsigt i 
muligheden for flere kombinationer af tid og temperatur, som medfører en sikker 
nedkøling. Introducere virksomhederne for emnesiden ’’Nedkøling af fødevarer’’.
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KONKLUSION 

Fødevarestyrelsen har med kampagnen sat fokus på vigtigheden af nedkølingsprocessen 
og en effektiv styring af den. Kampagnen har primært været målrettet detailforretninger 
f.eks. restauranter, kantiner og slagtere, som producerer varm mad og efterfølgende 
nedkøler den. Derudover har Fødevarestyrelsen udbredt kendskabet til vejledningsmate-
riale på emnesiden ”Nedkøling af fødevarer” samt vejledt om baggrunden for reglerne for 
at skabe en bedre forståelse i virksomhederne.

Kampagnen er gennemført inden for den fastsatte periode fra marts til august 2021 og 
målet med 1000 kontroller er ligeledes opnået. Virksomhederne har taget godt imod 
kampagnen og den målrettede vejledning om information og værktøjer på Fødevaresty-
relsen hjemmeside. 

I 91% af kontrollerne var der styr på kampagnens fokusområde ”nedkøling af fødevarer”. 
Overtrædelser i 9 % af kontrollerne er ikke overraskende, da Fødevarestyrelsen hvert år 
oplever sygdomsudbrud, som vurderes at være forårsaget af for langsom nedkøling af 
varmebehandlede fødevarer.

Kontrolområdet ”nedkøling” er en del af en standardkontrol og derfor en integreret del af 
kontrollen. Trods dette er der i kampagnen fundet overtrædelser i 9 % af de kontrolle-
rede virksomheder. Det underbygger behovet for fortsat fokus på området. 

RESULTATER 

Fødevarestyrelsen gennemførte 1018 kontrolbesøg i perioden 1. marts 2021 til 31. au-
gust 2021.

91 % af kontrollerne endte med en glad smiley. I de resterende 9 % af kontrollerne blev 
der konstateret overtrædelser i enten håndteringen og/eller i egenkontrollen. 

Håndtering af fødevarer

I 22 virksomheder (2,2% af kontrollerne) var der mangelfuld håndtering i forbindelse 
med nedkøling af fødevarer, det var: 

 Nedkølingsprocedurer, som ikke blev overholdt. 

 Fødevarer som kontrollen konstaterede ikke var nedkølet tilstrækkeligt hurtigt.

 Fødevarer som blev nedkølet i for store beholdere til at det var sandsynligt, at de 
kunne nedkøles inden for den i procedurerne fastsatte tid. 

Virksomhedens egenkontrol 
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I 81 virksomheder (7,9 % af kontrollerne) var der overtrædelser vedrørende virksomhe-
dens egenkontrol (fig. 1), det var:

 26 % havde fejl i forbindelse med den skriftlige risikoanalyse eller mangel på 
samme.

 25 % havde fejl eller mangler i forhold til deres skriftlige procedurer. 

 49 % kunne ikke fremvise dokumentation for gennemført overvågning af ned-
kølingsproceduren. 

Sanktioner på begge kontrolområder

I flere virksomheder blev der sanktioneret for både håndteringen af nedkøling og mang-
lende efterlevelse af virksomhedens egenkontrol. 

Vejledning af virksomhederne

Der er i forbindelse med kampagnen udført vejledning om værktøjet SiTTi, som står for 
"Sikker Temperatur Tid”. SiTTi er et digitalt selvhjælpsværktøj, der er tilgængeligt på Fø-
devarestyrelsens hjemmeside. Det kan blandt andet anvendes af virksomhederne i for-
bindelse kontrol af, om den givne temperatur og tid giver en sikker nedkøling.  

Hvis det var relevant i forhold til virksomhedens aktiviteter, blev der ydet vejledning om 
muligheden for anvendelse af SiTTi til sikker nedkølig. Det er sket i 61 % af kontrolbesø-
gene. Fødevarestyrelsen vejledte ikke i virksomheder, som var i besiddelse af f.eks. 
blæstkøler, da denne type udstyr nedsætter behovet for længere nedkølingstid væsent-
ligt. Der blev ej heller vejledt i kædevirksomheder, da disse er underlagt kædekontorets 
nedkølingsprocedurer og risikoanalyse. I virksomheder som oplyste, at de fandt deres 
nuværende procedure på 3 timers nedkøling tilstrækkelig og anvendelig for deres aktivi-
tet, blev der kun ydet vejledning om SiTTi, hvis virksomhederne ønskede dette. Der blev 
desuden udleveret faktaark og/eller billedmateriale om korrekt nedkøling. 

METODE 

Fødevarevirksomhederne er kontrolleret i perioden 1. marts 2021 til 31. august 2021 
med hovedvægt på kontrol af detailvirksomheder, herunder også detail med engros. Må-
let var at kontrollere 1000 fødevarevirksomheder med aktiviteten nedkøling. 

Fødevarestyrelsen udførte som udgangspunkt kontrollen uanmeldt. Fødevarestyrelsens 
tilsynsførende spurgte på kontrollen indtil virksomhedens procedurer og sammenlignede 
disse med virksomhedens fysiske kapacitet og udstyr til nedkøling, dens risikoanalyse og 
skriftlige procedurer. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Hygiejne_og_indretning/Sider/Find_en_sikker_temperatur-tid_kombination_med_siTTi.aspx
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De tilsynsførende vejledte virksomhederne i forhold til reglerne samt om de hjemmesi-
der, som Fødevarestyrelsen har. Der blev også udleveret information om nedkøling med 
billede af korrekt og forkert nedkøling.  
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