Можете ли да ми кажете нещо за законодателството в областта на Listeria в готовите
за консумация храни?
Да. Налице е изискване в Регламента за микробиологичните критерии за нивото на
Listeria monocytogenes в готови за консумация храни. За тази цел, храните са
разделени в категории в зависимост от степента на риска. Това се отнася само за
Listeria monocytogenes, а не за други видове микроорганизми
Тези изисквания за готовите за консумация храни, предназначени за бебета и за
специални медицински цели е те да не се откриват в 25 g за целия срок на годност.
За останалите храни се прилагат следните правила:
За храни, които не могат да подкрепят растежа на L. monocytogenes,
преброяването, не трябва да бъде по-голямо от 100/gm по всяко време на срок
на годност на продукта.
За храни, които могат да подкрепят растежа на L. monocytogenes,
преброяването, не трябва да бъде по-голямо от 100/gm по всяко време на срок
на годност на продукта на пазара, и не трябва да се откриват в 25 g преди
храната да е напуснала контрола на производителя.
Доказателство за способността на продукта да подкрепя растежа на L.
monocytogenes може да се основава на физически или химически свойства на
храните, или на базата на микробиологичен анализ, които могат да бъдат получени
чрез изследвания, както в края на срока на съхранение, или на база на
историческите данни.
Различни научно обосновани модели могат да бъдат използвани също.
Например, дадена храна се разглежда като подкрепяща растежа на
L.monocytogenes, ако някое от следните условия са приложими:
рН на храната е по-малка или равна на 4,4
активността на водата, aw е по-малка или равна на 0,92
едновременно е изпълнена следната комбинация - рН е по-малка или равна
на 5,0 и активността на водата aw е по-малка или равна на 0,94
срокът на годност е по-малко от 5 дни
Примери за храни, които са в състояние да поддържат растежа на Listeria
monocytogenes:
Охладени готови за консумации храни със срок на годност по-голям от 5 дни
Предварително опаковани продукти, деликатеси
Предварително опаковани нарязан пресен меса
Пушена сьомга
Пастет
Меко сирене
Примери на храни, които не подкрепят растежа на Listeria monocytogenes:
Сладолед
Храни, замразени при температура по-ниска от 12oC
Кисело мляко
Твърди сирена

Кисели храни, рН <4,4
Храни със срок на годност <5 дни например сандвичи и някои непакетиран
деликатеси продукти, ако е подготвен в магазина.
Препратки:
1) Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно
микробиологични критерии за храните.

