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Hazai aktualitások / Hungarian news
Hazai aktualitások / Hungarian news
Bacon szalonnákat vizsgált legújabb Szupermenta terméktesztjén a NÉBIH
A bacon szalonnáról szólnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) legfrissebb termékteszt
eredményei. A teszt során 14 füstölt, nyers, szeletelt, gyárilag csomagolt terméket vizsgáltak a hatóság szakemberei. Két hagyományos pácolású és tizenkét gyorspácolású termék vizsgálatát végezték el a NÉBIH munkatársai, melyek közül tizenkét hazai és két külföldi előállítású volt. A mintavételek során 10 üzemben a bacon
gyártási folyamat hatósági ellenőrizésére is sor került. A teszt alapján több hatósági eljárás indult, egy terméket
pedig ki kellett vonni a forgalomból. A laboratóriumi vizsgálatok mellett az üzemeket is ellenőrizték a NÉBIH
területért felelős szakemberei, de a kedveltségi rangsor felállítása sem maradt el. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt oldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/-/bacon-proba-nebih-modra

***
Megjelent a Konyhasziget magazin 2016. évi 2. száma

A TARTALOMBÓL:
•

Tejcsokoládék nagyító alatt

•

Hogyan igazodjunk el az allergének világában?

•

Itt a tavasz, itt vannak az erdőtüzek

•

Interjú Szántó Tibor hazai kézműves csokoládé készítővel

•

Melyik gyümölcsnek és zöldségnek mikor van szezonja?

•

Mit tesz a kormány a tisztességtelen forgalmazói maga
tartás visszaszorításáért?

•

Az új élelmiszerekről

http://eteltcsakokosan.hu/magazin/

***
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Nyilvános konzultáció a D vitamin étrendi referencia értékeiről
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) nyilvános konzultációt hirdetett a D vitamin étrendi referencia értékeire vonatkozó tudományos véleménytervezetével kapcsolatban. A javasolt referencia értékek felnőttekre, gyerekekre, csecsemőkre, valamint szoptatós kismamákra vonatkoznak. A D vitamin egy zsírban
oldódó vitamin; a szervezet élelmiszerből vagy napfényen, ill. mesterséges UVB fényen keresztül juthat hozzá. Az érdekeltek a témával kapcsolatban írásos véleményüket, javaslataikat 2016. május 16-ig nyújthatják be.
A dokumentum és egyéb tudnivalók a konzultációval kapcsolatban az alábbi linken keresztül érhetők el.
Public consultation on the draft scientific opinion on dietary reference values for vitamin D
EFSA has launched an open consultation on its drat scientiic opinion on dietary reference values for vitamin
D. his document proposes dietary reference values for vitamin D for adults, infants and children, pregnant and
lactating women.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160321

***
Élelmiszerbiztonsági prioritások azonosítása Delphi módszerrel
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által inanszírozott felmérés 28 kulcsfontosságú témát azonosított a jövőbeli élelmiszerbiztonsági munka területén. A felmérés eredményei segítik az EFSA és a tagállamok közötti együttműködést, valamint a közös európai kockázatbecslési program kialakítását. Három-körös
ismétlődő felmérésben Delphi módszert alkalmaztak több mint 200 tudományos szakember részvételével.
A szakértőktől azt kérték, hogy bizonyos kritériumok igyelembevételével azonosítsanak és rangsoroljanak
élelmiszerbiztonsági kérdéseket, (pl. erőforrások lehetséges megtakarítása, hozzáadott érték a kockázatbecslési
tevékenységekhez, kockázatbecslések harmonizálásának javítása). A 28 témát öt kategóriába sorolták: kémiai,
mikrobiológiai és környezeti kockázatbecslés, táplálkozás, és egy általános kategória a több területet érintő kérdéseknek. Minden kategóriában két kérdést kiemelt jelentőségűként azonosítottak: közös európai adatgyűjtés,
összesített expozícióbecslés, antimikrobiális rezisztencia, zoonózisok, környezeti szennyezők élelmiszerekben,
valamint szabványos kockázat-haszon elemző módszerek kidolgozása
Identification of food safety priorities using the Delphi technique
A study commissioned by EFSA to prioritise future work in the area of food safety has identiied 28 key topics.
he results of this study will guide collaboration between EFSA and EU Member States and contribute to the
development of a common risk assessment agenda.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1007e

***
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ECDC/EFSA kockázatértékelés: több országot érintő shiga-toxin termelő
hemolitikus urémiás szindrómával járó E. coli fertőzések Romániában és Olaszországban
Hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) okozó, elsősorban gyerekeket érintő shiga-toxin termelő Esherichia
coli (STEC) járványt jelentettek 2016. február-márciusban Romániában. 2016. március 21-én Olaszországban
jelentettek HUS megbetegedést, az eset járványügyi szempontból a romániai esetekhez volt köthető. A járványban összesen 25 esetet jelentettek, 19 esetben alakult ki a HUS és három megbetegedés végződött halállal.
A betegektől gyűjtött információk alapján a fertőzés lehetséges forrása egy romániai tejfeldolgozó üzem lehetett. Számos STEC törzset azonosítottak eddig, és lehetséges, hogy több forrása is volt a szennyezésnek. A feltételezhetően szennyezett élelmiszertermékek visszahívása megtörtént Romániában és Olaszországban, valamint
azokban az országokban, ahová a termékekből importáltak. Mivel a szennyeződés pontos forrása mindezidáig
nem került azonosításra, a járványhoz kapcsolható esetek előfordulhatnak Romániában, valamint azokban az
uniós országokban ahová az érintett termékek szállításra kerültek. A fertőzés továbbterjedésének minimalizálása és az új esetek azonnali kivizsgálása érdekében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) azt javasolja a tagállamoknak, hogy erősítse
a HUS és STEC esetek ellenőrzési rendszerét. A járványhoz feltételezhetően köthető új eseteket jelenteni kell
(Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases (EPIS-FWD)).
ECDC/EFSA outbreak assessment: multi-country outbreak of Shiga toxin-producing Escherichia coli
infection associated with haemolytic uraemic syndrome in Romania and Italy
An outbreak of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) infection associated with haemolytic uraemic
syndrome (HUS) and afecting mostly young children has been reported in February and March in Romania.
Italy reported one HUS case with an epidemiological link to Romania on 21 March 2016. Overall, 25 cases have
been identiied as associated with this multi-country outbreak, of which 19 developed HUS and three of these
died.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160406a

***
Harc a ciguatoxin által okozott ételmérgezés ellen – az európai szakértők összefognak
A ciguatoxin által okozott ételmérgezésről szóló projektben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal
(EFSA) közösen összesen 6 tagállam 13 intézménye vesz részt. A spanyol képviselők és az EFSA 2016. április 19-én egy együttműködési keretmegállapodást írtak alá az Európában előforduló ciguatoxin ételmérgezés kockázatának jellemzésére. A ciguatoxin olyan halakban fordul elő, amelyek toxikus anyagot termelő
mikroorganizmussal táplálkoznak. Azok, akik ilyen halat fogyasztanak, különféle tünetektől szenvedhetnek,
az emésztőszervrendszeritől kezdve az idegrendszert is érintő panaszokig. 2008-tól kezdve Spanyolország és
Portugália több ciguatoxin ételmérgezéses megbetegedéseket is jelentett a Kanári-szigeteken illetve Madeirán.
A legújabb ismeretek alapján ezek a toxintermelő mikroorganizmusok a mediterrán területeken egyre jobban
terjednek.
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A projekten belül négy speciális megállapodás is született, melyek az alábbiak:
1. általános projektkoordináció
2. járványtan
3. adatgyűjtés (előfordulási adatok, mintavételek halakból és mikroorganizmusokból)
4. analitikai módszerfejlesztés (beleértve a validációs módszereket is)
A projekt rövid bemutatásáról egy videófelvétel is elérhető az EFSA honlapján.
Fighting ciguatoxin food poisoning – European scientists join forces
A cooperation project on ciguatoxin food poisoning involving 13 organisations from six Member States and EFSA
is taking shape. Representatives of Spain and EFSA signed a Framework Partnership Agreement on 19 April 2016
to carry out a four-year project on risk characterisation of ciguatera food poisoning in Europe.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160420a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=c7c630e228-HL_20160421&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-c7c630e228-59504197

***
Ciánmérgezés kockázatát veti fel a sárgabarack mag fogyasztása
Több mint három kicsi, vagy kevesebb, mint egy fél nagy nyers sárgabarack mag egy adagban történő elfogyasztásával túlléphetjük a biztonságos szintet. A kisgyermekek esetében egy kisebb mag elfogyasztásával a
kockázat túllépi a biztonságosnak mondható szintet. A sárgabarack magban természetesen jelenlévő amigdalin
a barackmag elfogyasztása után cianiddá alakul át. A cianid mérgezés hányingert, lázat, fejfájást, álmatlanságot,
szomjúságot, levertséget, idegességet, izom-, és ízületi fájdalmat, vérnyomásesést okozhat, szélsőséges esetben
pedig halált. Tanulmányok eredményei alapján 0,5-3,5 mg cianid testtömeg-kilogrammonként halálos lehet.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakemberei az akut expozíció biztonságos szintjét (akut referencia dózis, ARfD) 20 µg/testtömeg kg-ban állapították meg, ami 25-ször kisebb, mint a legkisebbnek ismert
halálos adag. Figyelembe véve ezt a határértéket és a sárgabarack magban jellemzően előforduló amigdalin
mennyiségeket, az EFSA szakemberei azt becsülték, hogy a felnőttek három kis barackmagot (370 mg) ehetnek
meg anélkül, hogy túllépnék az akut referencia dózist. Kisgyermekek esetében ez a mennyiség 60 mg, ami kb.
egy fél kis magnak felel meg. A sárgabarack gyümölcs a ciánmérgezés szempontjából nem érintett. A sárgabarack normál fogyasztása nem jelent kockázatot. A sárgabarack magjához csak a belső termésfal feltörése után
lehet hozzáférni, így a mag nem érintkezik a fogyasztásra kerülő gyümölccsel. Az Európai Unióban árult legtöbb nyers sárgabarack mag valószínűleg az unión kívülről importált termék, és a fogyasztóknak az interneten
keresztül értékesítik. A kereskedők rákellenes élelmiszerként hirdetik a magokat, és az átlag fogyasztókat napi
10 mag, a rákos betegeket pedig napi 60 mag fogyasztására ösztönzik.
Apricot kernels pose risk of cyanide poisoning
Eating more than three small raw apricot kernels, or less than half of one large kernel, in a serving can exceed safe
levels. Toddlers consuming even one small apricot kernel risk being over the safe level. Based on these limits and the
amounts of amygdalin typically present in raw apricot kernels, EFSA’s experts estimate that adults could consume
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three small apricot kernels (370mg), without exceeding the ARfD. For toddlers the amount would be 60mg which
is about half of one small kernel. Normal consumption of apricot fruit does not pose a health risk to consumers.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160427

***
Több adat szükséges a szulitok biztonságos alkalmazásának teljes megerősítéséhez
A borban és más élelmiszerben adalékanyagként használt hétféle szulitra vonatkozó jelenleg alkalmazott
kombinált biztonsági szint megfelelően védi a fogyasztókat. Azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(EFSA) újra átgondolja ezt a következtetést, miután elérhetővé válnak azok a kísérleti eredmények, amelyek
a jelenlegi információhiány kitöltését, a fogyasztók biztonságának megerősítését, és a bizonytalanságok csökkentését szolgálják. A hét élelmiszer-adalékanyaggal (a kén-dioxiddal és további hat szulit vegyülettel) együtt
foglalkoznak a szakemberek, mivel a táplálékfelvételt követően mind a hét vegyület hasonlóan viselkedik. Ezek
az anyagok a borkészítés során természetesen is megjelennek, azonban sok esetben a fermentáció megállítása
céljából adalékanyagként is alkalmazzák, így a borokban tartósító szerepet töltenek be. A szulit tartalom az
édes fehér borokban általában magasabb, mint a rozéban vagy a száraz vörösborokban. Szulitokat használnak továbbá az almaborban, gyümölcs- és zöldséglevekben (pl. a szőlőlé ecetesedésének gátlására), valamint
aszalt gyümölcsök és zöldségek előállítása során, főként retek és burgonya alapú termékek esetében. Egyelőre
kevés tudományos adat áll rendelkezésre a szulit szervezeten belüli felhasználásával kapcsolatban. Néhány fogyasztónál intolerancia jelentkezhet a szulitot tartalmazó élelmiszerrel szemben. Jelenleg az elfogadható napi
beviteli érték (acceptable daily intake, ADI) 0,7 mg/ttkg, amely a hét szulit vegyületre együttesen értendő.
Az étrendi expozícióból származó kitettség a hét vegyület esetében a legtöbb korcsoportnál meghaladja az ADI
értéket, főként a nagyfogyasztók esetében. Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó szakbizottságának
ajánlása szerint a csoportos ADI értéket öt éven belül újra kell értékelni, miután meglesznek azoknak a kísérleteknek, ill. tanulmányoknak az eredményei, amelyek a hiányzó adatok pótlását célozzák. Az EFSA FIP Panelje
javasolja továbbá, hogy az élelmiszereken levő címkéken szerepeljen a tényleges szulit, ill. kén-dioxid tartalom,
hogy az arra érzékeny vagy intoleráns fogyasztók ez alapján képesek legyenek szulit bevitelük igyelemmel kísérésére. A jelenlegi EU szabályozás szerint kötelező a “szulitot tartalmaz” felirat feltüntetése, de csak akkor, ha
a szulit koncentráció meghaladja a 10 mg/kg vagy 10 mg/liter mennyiséget, de azt, hogy a termék ténylegesen
mennyi szulitot tartalmaz, nem szükséges feltüntetni. Az EU-s rendeletek értelmében az EFSA-nak 2020-ig
újra kell értékelnie a 2009 januárja előtt engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok biztonságosságát. Az EFSA
2016-ra befejezte majdnem az összes színezék újraértékelését, viszont jelenleg is folyamatban van több élelmiszer-adalékanyag újraértékelése, és még több mint 100 adalékanyagra az elkövetkező néhány évben kerül majd
sor. Annak ellenére, hogy az EFSA 2006 óta folyamatos, általános és speciális adatgyűjtési felhívások keretében
várja az élelmiszer-adalékanyagokkal kapcsolatos mérési eredményeket, még mindig hiányoznak az adalékanyagok toxicitásával kapcsolatos adatok és ezeknek az élelmiszerben történő tényleges előfordulási szintjei.
Élelmiszeripari adatokra van szükség, hogy az adalékanyagokkal kapcsolatban minden elérhető információhoz hozzájuthasson az EFSA, s ily módon a fogyasztók érdekében megfelelő, teljes kockázatbecslést tudjanak
végezni.
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More data on sulfites needed to “fully confirm” safety
he current combined safe level for seven sulites used as additives in wine and other foods is suiciently protective
for consumers. But EFSA will revisit this conclusion when data from new studies are provided to ill information
gaps, reduce uncertainties and fully conirm their safety for consumers.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160414a?utm_content=feature&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=10d1ab6cfe-HL_20160414&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-10d1ab6cfe-59504197

***
Hamarosan megújításra kerül az EFSA két szakbizottsága
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) várhatóan 2016. május közepén új pályázati felhívást tesz
közzé két tudományos szakbizottsági tagságának megújítására: az élelmiszer-adalékanyagokkal és az élelmiszerhez hozzáadott tápanyagforrásokkal foglalkozó szakbizottsága (ANS Panel), valamint az élelmiszerrel
érintkező anyagokkal, enzimekkel, ízesítőszerekkel és feldolgozási segédanyagokkal foglalkozó szakbizottsága
(CEF Panel). Az ANS Panel értékeli az élelmiszer-adalékanyagok, tápanyagforrások és más az élelmiszerhez
szándékosan hozzáadott anyagok biztonságosságát az ízesítőszerek és az enzimek kivételével. A CEF Panel az
élelmiszerrel érintkező anyagokkal, enzimekkel, ízesítő anyagokkal és a feldolgozási segédanyagokkal kapcsolatban felmerülő biztonsági kérdésekkel foglalkozik. Mindkét panel az EFSA által értékelt, az élelmiszeriparban
használt anyagokat tanulmányozza az EU-ban történő alkalmazásuk hivatalos engedélyezését megelőzően.
A szakbizottságok tagjainak az alábbi területeken, témakörökben szükséges jártasnak lenniük:
• Kémiai kockázatbecslés és adalékanyagok, tápanyagforrások vagy növényi eredetű anyagok élelmiszerbiztonsági értékelése (ANS), valamint enzimek, ízesítőanyagok, egyéb kémiai anyagok (a műanyagok gyártása
során használt vegyületek) vagy más élelmiszer csomagolóanyagok élelmiszerbiztonsági értékelése (CEF)
• Toxikológia, beleértve a szub-krónikus, krónikus toxicitást, genotoxicitást, karcinogenitást, a fejlődéssel és
a szaporodással kapcsolatos toxikológia, allergenitás és immuntoxikológia
• Kísérleti állatokon végzett toxikológiai tesztek és más alternatív toxikológiai vizsgálatok
• Az anyagok toxikokinetikája és toxikodinamikája
• Kémia (szerves, szervetlen, analitikai és szintetikus)
• Expozícióbecslés és fogyasztási felmérések
• Élelmiszer-technológia (élelmiszeripar) (gyártási folyamatok és az élelmiszer-adalékanyagok és segédanyagok használata)
• Élelmiszer-mikrobiológia beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat alkalmazó enzim biotechnológiát (CEF)
• Vegyi anyagok környezeti kockázatbecslése (CEF)
• Táplálkozástan (ANS)
• Epidemiológia
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EFSA hírek / EFSA news
Renewal of EFSA’s Scientiic Committee and Scientiic Panels
EFSA will shortly launch a call to renew the membership of two of its Scientiic Panels: the Panel on Food Additives
and Nutrient Sources Added to Food (ANS) and the Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and
Processing Aids (CEF). he call is planned to be launched mid-May 2016.
http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/callsforscientiicexperts

***
Szakmai gyakorlatot szervez az EFSA 2016-ban
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) egy egyedi lehetőséget ajánl iatal egyetemi diplomások számára, hogy a szakterületüknek megfelelő szakmai tapasztalatot szerezhessenek olyan intézményeknél, amelyek
elkötelezettek az európai élelmiszerbiztonság iránt. Egy alkalommal kb. 50 gyakornok különböző osztályokon
(részlegeken) történő elhelyezésére kerülhet sor. A gyakornokoknak az EFSA-nál lehetőségük van elmélyülni
az európai hatóság feladataiban és általában az európai élelmiszerbiztonsági rendszer működésében. Továbbá
ez a lehetőség ugródeszkaként is szolgálhat a jövőben a karrierválasztás során. A gyakornokoknak fontos szerepük lesz a fogadó intézmény tevékenységének támogatásában, ugyanakkor egy dinamikus, multikulturális
tudományos környezetbe kerülnek. Tapasztalt szakértőkkel dolgozhatnak együtt, és saját személyes tanácsadóik is lesznek, akik abban fogják segíteni a gyakornokokat, hogy a lehető legjobban használják ki az EFSA-nál
töltött időt. A 2016-os gyakornoki program meghirdetése 2016. május közepe körül várható. A gyakornoki
programoról szóló tájékoztatón lehetőség lesz az EFSA képviselőivel találkozni, akik bemutatják a programot,
valamint lehetőség lesz a jelenlegi és volt gyakornokokkal beszélgetni, akik megosztják tapasztalataikat a résztvevőkkel. Lehetőség nyílik arra is, hogy a jelentkezők többet megtudjanak az EFSA-s karrierlehetőségekről,
valamint az egyetemistáknak és PhD hallgatóknak szóló tanulmányutakról is. A találkozón elsősorban egyetemek érdeklődésére számítanak (pl. kutatók, alkalmazottak, diákszervezetek tagjai, diákok, stb.). A találkozón
maximum 50 fő részvételére van lehetőség. Az on-line regisztráció legfeljebb 2016. május 13-ig lesz elérhető,
de ha a résztvevők létszáma hamarabb eléri a maximumot, akkor a regisztráció már ennél korábbi időpontban sem lesz lehetséges. Az egyetemeknek szóló tájékoztatóra 2016. május 25-én Brüsszelben kerül sor 14:0017:00-ig. A további részletekről a pontos helyszínt és az odautazást illetően a regisztrált résztvevők közvetlenül
értesülnek. A tájékoztató hivatalos nyelve az angol, tolmácsolásra nincs lehetőség. A rendezvény díjmentes,
viszont az utazás és a szállás költsége a résztvevőket terheli.
2016 Traineeship Programme – EFSA meets European universities
EFSA will organize a session for young university graduates to learn more about their 2016 Traineeship Programme.
Registrants will meet EFSA representatives who will introduce them to the programme as well as current and former
trainees who will share their experiences. here will also be a chance to ind out more about career opportunities
at EFSA and the other schemes that EFSA ofers, such as the Study Visit Scheme for university and PhD students.
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160525a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=10d1ab6cfe-HL_20160414&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-10d1ab6cfe-59504197

***
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Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
FSA: Az élelmiszerallergiások negyede szenved allergiás reakciótól, ha házon kívül étkezik
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) és az Allergy UK szervezet közös felmérése szerint hasznosak az
allergiások számára az egy éve bevezetett, új élelmiszerjelölés szabályozások, de még több intézkedésre lenne
szükség, hiszen négy házon kívüli étkezésből egy még mindig reakcióval végződik az élelmiszerallergiásoknál.
Ezekből az esetekből minden ötödik ráadásul kórházi kezelést igényel. A szabályozás szerint az élelmiszervállalkozásoknak 14 meghatározott allergénről kell informálniuk a fogyasztókat. Nagy-Britanniában körülbelül 2
millió fő szenved allergiában, amely a felnőttek 2%-át, és a gyerekek 8%-át teszi ki. A felmérés szerint az élelmiszerallergiások 83%-a állítja, hogy az új élelmiszerjelölési szabályozások nagy mértékben megkönnyítik a
mindennapi életüket. A felmérést a 2016 Allergia Tudatosság Hete (Allergy Awareness Week 2016) keretében
bonyolították le.
Quarter of people with food allergies suffer reactions when eating out
A survey by the FSA and Allergy UK has shown there have been improvements for those with allergies since new
labelling rules came in, but more needs to be done. he survey found one in four has sufered a reaction while
eating out in a restaurant or cafe since new allergen labelling legislation came in a year ago. It also found that
nearly one in ive (19%) of those allergic reactions resulted in a hospital visit.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15103/quarter-of-people-with-food-allergies-sufferreactions-when-eating-out

***
Friss FSA hírek a Campylobacter felmérésének állásáról
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) éves felmérést folytat a boltokban és áruházakban kapható egész csirkék Campylobacter fertőzöttségének monitorozása céljából. A második negyedévben a legmagasabb fokú fertőzöttséget a csirkék 11%-ában mutattak ki, ami csökkenő tendenciát jelent, de a Campylobacter prevalenciája így
is magasnak számít. Az FSA célja évi 100 ezer esettel csökkenteni a Campylobacter fertőzéses humán megbetegedéséket. A Campylobacter szinteket a csirke nyakbőréből vett mintában található baktériumokból állapítják
meg, mely a csirke legfertőzöttebb része. A feldolgozók egy része most már a nyakbőr eltávolítása után hozza
csak forgalomba a csirkéket, ami hozzájárul a fogyasztók védelméhez, de a mintavételi programot megnehezíti. Emiatt a vizsgálati protokoll megváltoztatása és a felmérés ideiglenes felfüggesztése mellett döntött az FSA.
A harmadik negyedév eredményei még publikálásra kerülnek, előreláthatólag májusban.
Update on FSA Campylobacter retail survey
he Food Ssafety Administration (FSA) has been running a year-long survey to measure the amount of
Campylobacter on chickens bought from shops and supermarkets. he results of the second quarter of the survey
showed 11% of chickens tested positive for the highest level of contamination. However a growing number of
processors are removing the neck skin before the birds are put on the supermarket shelves. his is good news for the
10.
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consumer, but it gives FSA a problem with their analyses. he Food Safety Administration (FSA) have therefore
decided to suspend the survey.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15076/update-on-fsa-campylobacter-retail-survey

***
FSA: Izgalmas fejlesztésről számol be egy tudományos jelentés
a teljes genom szekvenálás témájával kapcsolatosan
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) vezető tudományos tanácsadójának új jelentése a teljes genom
szekvenálással foglalkozik: a mikroorganizmusok genetikai felépítésének teljes tudományos feltérképezésével,
és azzal, hogyan segítheti ez az új technológia az FSA munkáját az élelmiszerbiztonság és -eredetiség biztosításánál. A jelentés beszámol a teljes genom szekvenálás technológiájának fejlődéséről: a folyamat költségének
csökkenése és gyorsaságának növekedése lehetővé teszi például, hogy a szakemberek élelmiszer eredetű járványok felderítéséhez használják. A publikáció ismertet más országokban elterjedt alkalmazási területeket is,
mint a patogén baktériumok nyomonkövetése. A módszer hasznos lehet az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben is. A jelentés elérhető az FSA honlapján.
Science report on exciting developments in whole-genome sequencing published
he FSA published the new Science Report by its Chief Scientiic Adviser about whole-genome sequencing, the
science of mapping the genetic make-up of micro-organisms, and how this new technology can help the FSA’s work
to ensure food is safe and authentic.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15064/chief-scientiic-advisor-science-report

***
Az FSA álláspontja a származási ország önkéntes feltüntetéséről az élelmiszerek címkéjén
A 2011/1169 EK rendelet szerint 2014. december óta önkéntesen feltüntethető információnak számít az élelmiszerek címkéjén többek között a származási ország is. A rendelet szerint ezek a nem kötelezően feltüntetett elemek nem lehetnek félrevezetőek, nem egyértelműek, vagy a vásárlókat összezavaró tartalmúak. A 2015. április
óta érvényben lévő, a friss, hűtött, fagyasztott feldolgozatlan sertés, birka, kecske és baromi húsra vonatkozó
2013/1337 EK rendelet szerint az önkéntesen feltüntetett információk nem mondhatnak ellent a kötelezően
feltüntetendőknek. A brit élelmiszerbiztonsági hivatal (FSA) jelenlegi álláspontja szerint az „ír” kiegészítő, önkéntes jelölés az olyan termékeken, melyeket Észak-Írországban gyártottak, félrevezető lehet, hiszen ez az EU
egy más tagállamát – Írországot – is jelölheti. Azonban azt, hogy az „ír” kifejezés használata megtévesztőnek
minősül-e hivatalosan, a bíróság feladata eldönteni.
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Voluntary labeling of country of origin
he FSA’s current position on using the additional voluntary term ‘Irish’ on food produced in Northern Ireland
is that it may be misleading to consumers as this term is also used to describe another member state of the EU.
However, whether or not the use of the term ‘Irish’ in food labeling is misleading, can only be determined by a court
of law.
http://www.food.gov.uk/northern-ireland/news-updates/news/2016/15025/voluntary-labelling-of-country-of-origin

***
Az FSAI a iatalok teljesítményfokozó étrendjéről tartott konferenciát
A 13-35 év közötti iatalok teljesítményfokozó étrendjének hatásáról, és az ehhez kapcsolódó élelmiszer és étrend-kiegészítő termékek elterjedéséről tartott nyílt fórumot az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) „Élelmiszer és edzés – a teljesítmény receptje?” címmel. Az eseményen a vezető szakértők megvitatták a sport- és
itnesz-táplálkozással kapcsolatos aktualitásokat beleértve a teljesítményfokozó termékeket, megtévesztő táplálkozási állításokat a címkén, és a kiegyensúlyozott étrend fontosságát a iatalok életében. Az FSAI szakértője
szerint a iatalok ki vannak téve a sporttáplálkozással kapcsolatos számos megtévesztő állításnak, ami negatív
hatással lehet az egészségükre. A sportélelmiszerek iparága 65 milliárd fontos üzletet jelent évente, a termékeket pedig általában a fériaknak izomépítő hatással, a nőknek pedig testsúlycsökkenés ígéretével hirdetik.
A iatalok ráadásul az ilyen típusú üzenetekre jelentős mértékben fogékonyak.
FSAI conference explores performance nutrition for young people
he FSAI Food Safety Consultative Council hosted an open meeting to discuss the efect on young people (aged
13-35 years) of performance nutrition and the proliferation of related food products and supplements. ‘Food and
Fitness – the Recipe for Performance?’ provided a platform for leading experts to debate issues around sports and
itness nutrition, including the use of performance enhancing products and supplements, misleading nutritional
claims and the important role of a balanced diet suitable for young people and their activities.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/consultative_council_open_meeting_27042016.html

***
ANSES: Élelmiszerek táplálkozási besorolása: a SENS és 5C rendszer összehasonlítása
(Rayner számításai alapján)
A 2016. január 26-i francia törvény az egészségügyi rendszer korszerűsítéséről lehetőséget ad arra, hogy graikonokat vagy szimbólumokat helyezzenek el az élelmiszerek csomagolásán, melyek összefoglalják a tápértékre
vonatkozó adatokat, javítva ezzel a fogyasztók tájékoztatását. Két élelmiszer-osztályozási és –minősítési rendszert fejlesztettek ki Franciaországban. Pontozás alapján lehet a termékeket minősíteni összetételük szerint (zsír,
telített zsírsavak, fehérje, só, stb.). Ezeket a pontszámokat úgy tervezték, hogy segítsék egy megfelelő címkézési
rendszer majdani kialakítását (szín, forma, stb). Az első minősítési rendszert a Rayner féle pontszámok alapján
12.
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Hercberg professzor készítette el 2014-ben. Öt különböző kategóriába sorolták a termékeket („5C” rendszer).
E rendszert 2015-ben értékelte a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) és elkészítette a „Módosított
5C”-t. A francia kereskedelmi és kiskereskedelmi szövetség egy másik rendszert alakított ki, az egyszerűsített
táplálkozási címkézési rendszert (SENS), mely a pontozás alapján négy kategóriába sorolta az élelmiszereket.
Ezt követően az ANSES hivatalos felkérést kapott az egészségügyért, élelmiszerért és fogyasztóvédelemért felelős minisztériumoktól, hogy értékelje a SENS által használt algoritmust, annak bevezethetőségét a francia élelmiszerpiacra, és hasonlítsa össze a két értékelési rendszert. A 2016. április 4-én közzétett jelentésben az ANSES
megállapítja, hogy csak minimális különbség van a két élelmiszer-osztályozási rendszer között. Azt is kiemeli,
hogy a két rendszer megvalósíthatóságának korlátai hasonlóak. Az ANSES a két rendszerre vonatkozó kiegészítő jelentést készít, igyelembe véve a táplálkozási és közegészségügyi szempontokat.
Systems for the nutritional classification of foods: comparison of SENS and 5C
(based on Rayner’s score)
Two food classiication systems have been developed in order to calculate scores to be applied to each food
product. he irst system, referred to as 5C and based on Rayner’s score. Furthermore, another system has been
developed in France: the Simpliied Nutritional Labelling System (SENS), promoted by the French Trade and
Retail Federation.
https://www.anses.fr/en/content/systems-nutritional-classiication-foods-comparison-sens-and-5c-basedrayners-score

***
DTU: Kockázat-haszon elemzés – mennyire egészségesek élelmiszereink?
A táplálkozás hatással van az emberek egészségi állapotára, azonban mindig kérdéses az, hogy az elfogyasztott
élelmiszerek milyen mértékben befolyásolják az egészséget. A kérdésre a Dán Műszaki Egyetem (DTU) kutatói egy tudományos kockázat-haszon elemzés (risk-beneit assessment) módszer segítségével keresik a választ.
Az elfogyasztott élelmiszereknek pozitív és negatív hatásai is lehetnek az egészségre nézve. Például a halak
egészség szempontjából fontos zsírsavakat és nehézfém szennyeződéseket egyaránt tartalmazhatnak. A diófélék szintén jelentős zsírsavforrások, azonban penészgomba eredetű toxinnal szennyeződhetnek. A kockázat-haszon elemzés egy meglehetősen új tudományterület, ami a táplálkozástudomány, a toxikológia, a mikrobiológia
és a humán epidemiológia területeit integrálja. Az elemzés során az élelmiszerek egészségre gyakorolt pozitív
és negatív hatásait az ún. DALY (disability-adjusted life years) mérőszámban adják meg. A DALY azt mutatja,
hogy hány egészséges életév veszíthető a korai halálozások vagy a betegségek következtében csökkenő életszínvonal miatt. A módszer a komplett élelmiszerek mellett a különböző tápanyagok és különböző étrendek (pl.
Atkins diéta) egészségre való hatásának becslését is lehetővé teszi. Az új projekt keretében a kutatók elemzik az
étrendi útmutatók szerinti étkezés egészségre való hatását összehasonlításban a dán népesség aktuális étkezési
szokásaival.
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Risk-benefit assessment: How healthy is our food?
Food afects health, but to what extent particular foods are good or bad is oten not clear. he National Food Institute, Technical University of Denmark, conducts research with the aim of doing a scientiic risk-beneit assessment
to assess the overall health efect of food. he researchers are assessing the health gain achieved by eating according
to the oicial dietary guidelines as compared to the Danish population’s actual diet.
http://www.dtu.dk/english/News/Nyhed?id=e82fd5e0-c4a8-4023-a65b-ef6495bfa166

***
Hírek a DG SANTE oldalán
•

•

•

•

•

•
14.

Tudományos bizottságok: új kinevezett tagokkal: A Bizottság kijelölte a tudományos bizottságok tagjait,
akik az egészséggel, környezettel és az újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatosan adnak független
tudományos tanácsokat az európai döntéshozatalban. Egy értékelő bizottság választotta ki a 34 főt, 17 főt
a fogyasztóvédelmi (SCCS), és 17-et az egészségügyi, környezetvédelmi és újonnan felmerülő kockázatok
(SCHEER) bizottságokba a 2016-2021 közötti időszakra. A SCHEER fúzió eredményeként jött létre két
korábbi bizottságból: az egészségügyi és környezeti kockázatok bizottságából (SCHER), valamint az új és
újonnan azonosított egészségügyi kockázatok bizottságából (SCENIHR) Az új szervezet célja, hogy erősítse
az együttműködést az egészségügyi és környezetvédelmi szakterületek között, hogy több közös kockázatértékelés születhessen.
Pályázati szakértők jelentkezését várják a határokon átnyúló kémiai veszélyek eseti gyors kockázatértékelésére: A határokon átnyúló kémiai veszélyek esetében az egészségügyi, környezetvédelmi és újonnan felmerülő kockázatok bizottságának (SCHEER) 36 órán belül kell kockázatbecslést végeznie (1082/2013/EU
határozat 10. §). Az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági főigazgatóság (DG SANTE) felhívást tett közzé
azon szakemberek számára, akik részt vennének ilyen munkában.
Pályázati felhívás a krónikus vesebetegségekkel kapcsolatosan: Ez a felhívás a krónikus vesebetegségekkel
kapcsolatos három kiemelt terület kísérleti projektjéhez kötődik: egy felméréshez a krónikus vesebetegségek különböző kezelési módozataiban; az élő donorok nyomon követéséhez az uniós tagállamok által létrehozott jegyzékekben, a szervátültetettek nyomon követéséhez a jegyzékekben.
Egy újabb fegyver az állatbetegségek és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemben: Az Európai
Parlament és a Tanács elfogadta az állategészségügyről szóló szabályozás Bizottság általi javasolt változatát.
Az új törvényt, mely 2016. április 20-án lépett hatályba és öt év után kell majd alkalmazni, hatékonyabbá
teszi a fertőző állatbetegségek leküzdését. Ezek a betegségek, mint a száj- és körömfájás, valamint kéknyelv
betegség komoly hatással van az állattenyésztésre. Más betegségek, mint a madárinluenza, illetve egyes
újonnan kialakuló betegségek, még az emberi egészségre is hatással lehetnek.
Új CD válogatás a tudományos bizottságok 2015. évi véleményeiből: Már elérhető egy válogatás a Bizottság
nem élelmiszeripari tudományos bizottságainak (SCCS, SCHER and SCENIHR) 2015. évi összes elfogadott
tudományos véleményeiből. A tudományos bizottságok valamennyi véleménye online is elérhető.
Gyapot 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913: 2016 áprilisában jelent meg egy új EFSA vélemény a
genetikailag módosított gyapotról 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, melyet feldolgozás nélkül és
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•

•

•
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•

feldolgozva importálnának az EU-ba.
A Bizottság üdvözli a mexikói piac megnyitását a spanyol sertéshús előtt: A mexikói piac nyitva áll a spanyol friss sertéshús előtt, melyet várhatóan számos más EU-tagállam követ az elkövetkező hónapokban.
Az EU exportja érdekében tett összehangolt erőfeszítések a műszaki akadályok felszámolására a mezőgazdasági termékek harmadik országbeli piacán hasznosnak bizonyultak. Az uniós termelők új kereskedelmi
lehetőségekhez juthatnak.
Sürgősségi intézkedések több EU-n kívüli országból származó citrusféle import esetén: A tagállami szakértők 2016 áprilisában elfogadták a Bizottság által javasolt sürgősségi intézkedéseket, a citrusfélék behozatalának szigorítását Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból. Az intézkedések célja, hogy növelje a
citrusfélék védelmét a gyümölcsök fekete foltosságával szemben, mely veszélyes növényi betegség nem őshonos Európában.
A tagállamok jóváhagyták a Xylella fastidiosa elleni további uniós intézkedéseket: A tagállamok szakértői
egyetértettek a Xylella fastidiosa elleni kiegészítő intézkedésekben, mely kártevő az egyik legveszélyesebb
növényt károsító baktérium. Az új intézkedések a 2015 májusában elfogadott rendelkezések egyes elemeinek frissítése. Különös igyelmet fordítanak a Xylella fastidiosa alakulására az olasz területen (Puglia régióban), valamint arra a tényre, hogy új járványt jelentettek a fertőzött Lecce tartomány környékén a 2015. évi
válság-intézkedéseket követően. A jóváhagyott intézkedések egy kibővített körülhatárolt területet jelöltek
ki annak érdekében, hogy megakadályozzák a baktérium további terjedését az Unió területén.
Végleges vélemény gyermekek által lenyelt játékokból kioldódó káros anyag mennyiségéről: A SCHER bizottságot arra kérték fel, hogy háromféle játék esetében, melyet a gyerekek le szoktak nyelni, vizsgálja meg a
rendelkezésre álló adatokat, hogy a kioldódó káros anyag mennyiségre vonatkozó jelenlegi határérték még
megfelelő-e, vagy változtatni kellene-e rajta.
Új ismertető jelent meg SCHEER és SCCS tudományos bizottságokról (2016-2021): Új, négy oldalas szórólap jelent meg a SCHEER and SCCS tudományos bizottságokról, mely leírja működési területüket és tájékoztatást ad korábban megjelent írásaikból.
News at DG Sante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scientiic committees: new members appointed for the term 2016-2021
Call for experts on ad hoc rapid risk assessment of chemical threats: enrol now!
Call for proposals on Chronic Kidney Diseases
New compilation CD with 2015 Scientiic Committees’ opinions
Cotton 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
Commission welcomes opening of Mexican market to Spanish pigmeat
Emergency measures for the import of citrus fruit from several non-EU countries
Member States endorse additional EU measures against Xylella fastidiosa
Final Opinion on estimates of the amount of toy materials ingested by children
2012 New lealet on Scientiic Committees SCHEER and SCCS (term 2016-2021)

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

***
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Az alábbi linken részletes informácók találhatóak az Európai
Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszeréből:
Link>>
Az alábbi linken elérhetők a RASFF riasztások heti jelentésének
táblázata, valamint további információk a RASFF rendszerről
magyar nyelven:
Link>>
Az alábbi linken az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának (DG SANTE) élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos legfrissebb hírei találhatóak:
Link>>

***
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A Health Canada értékelése a furánról
A Health Canada rendszeresen áttekinti a furánnal kapcsolatos új nemzetközi toxikológiai kutatásokat. A korábbi tudományos ismeretekkel ellentétben, melyek szerint a furán lehetséges, küszöbérték nélküli rákkeltő, az
újabb, furán tumorkeltésére és karcinogenitására vonatkozó állatkísérletek arra utalnak, hogy lehet egy expozíciós küszöbérték, mely alatt nincs karcinogén kockázat. A Health Canada folyamatban lévő kutatásában tovább
próbálja feltérképezni a dózis-válasz összefüggés természetét a kísérleti állatokra és a humán egészségi toxicitásra tekintettel. A Health Canada szerint a furán egészségügyi aggodalmat jelenthet, és a további kutatásokra
szükség van az élelmiszerek furán tartalmának kockázatai teljes megértéséhez. A szervezet élelmiszerekkel foglalkozó igazgatósága több mint 200 élelmiszermintát elemzett (ebből több, mint 25 bébiételt), a legkorszerűbb
analitikai módszerekkel. Ezek alapján becsülte a kanadai lakosság étrendi furán bevitelét.
Health Canada: Furan
Health Canada regularly reviews new toxicological research on furan that is conducted internationally. In contrast
to previous evidence that suggested furan is a potential non-threshold carcinogen, recent studies examining how
furan causes tumour formation and carcinogenicity in experimental animals indicate that there may be a threshold
level of exposure below which there would be no carcinogenic risk.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/food-aliment/furan/index-eng.php#moreinfo

***
Új eszközök az élelmiszer címkék olvasásának népszerűsítésére
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) Élelmiszerbiztonsági és Alkalmazott Táplálkozástudományi Központja (CFSAN) rengeteg oktatási anyaggal segíti az összetevők címkézésének megértését.
Fogyasztókat, oktatókat, tanárokat, dietetikusokat és egészségügyi szakembereket hívtak meg, hogy ellenőrizzék a CFSAN forrásait és nyomtatható anyagait. A program keretein belül jött létre a „Whyville” elnevezésű
virtuális világ, ahol a „iatal polgárok” az online közösségben gyakorolhatják a címkeolvasást, és fejleszthetik
a képességeiket ahhoz, hogy a való világban is egészséges ételeket válasszanak. A díjnyertes „Spot the Block”
kampány második generációja egy felhívás a 9-13 éves gyerekek számára, hogy az egészséges ételek választásánál vegyék igyelembe a címkén szereplő információkat.
Nutrition Facts Label Programs and materials
he Food and Drug Administration’s Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) has a wealth of
educational materials that make it easy to understand and use the Nutrition Facts Label. Consumers, educators,
teachers, dietitians, and health professionals are invited to check out CFSAN’s many resources and printable
17.
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materials. In the virtual world of Whyville, young “citizens” can practice label reading in the online community
and develop skills for making healthy snack choices in the real world.
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm20026097.htm

***
FDA: Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény
Az Obama elnök által 2011. január 4-én aláírt Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény (FSMA) az elmúlt 70 év leggyökeresebb élelmiszerbiztonsági törvénymódosítása. Célja, hogy biztosítsa az amerikai élelmiszer-ellátás biztonságosságát azáltal, hogy áthelyezi a hangsúlyt a reagálásról a szennyeződés megelőzésére.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) közzétette az embereknek és az állatoknak
szánt élelmiszerek szállításának végleges szabályozását.
Food Safety Modernization Act (FSMA)
he Food Safety Modernization Act (FSMA), the most sweeping reform of the food safety laws in more than 70
years, was signed into law by President Obama on January 4, 2011. It aims to ensure the U.S. food supply is safe
by shiting the focus from responding to contamination to preventing it.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm

***
FDA: Hét dolog, amit a terhes nőknek és a szülőknek tudniuk kell
a rizsben és a rizspehelyben található arzénról
Tény, hogy nem a rizs az egyetlen élelmiszer, amely arzént tartalmaz. Megtalálható zöldségekben, gyümölcsökben, és sok más élelmiszerben is. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) az élelmiszerbiztonság folyamatos felügyeletének részeként monitorozza az arzén jelenlétét az élelmiszerekben, és
legutóbb a bébiételekben is. A weboldalon található fogyasztói tájékoztatóban az alábbi kérdésekre kaphatnak
a fogyasztók választ.
1. Hogy kerül az arzén az élelmiszerbe?
2. Mi a helyzet a rizsben található arzénnal?
3. Mik a potenciális egészségügyi hatásai?
4. Mit tesz a megállapításainak fényében az FDA?
5. Mi a teendő, ha várandós vagy kisgyermeke van?
6. Felnőttként mi a teendője?
7. Ehetek rizst és adhatok a gyermekemnek?

18.
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Seven things pregnant women and parents need to know about arsenic in rice and rice cereal
In fact, rice is not the only food or beverage that contains arsenic. It’s also found in vegetables, fruits, and many
other foods. he FDA has been monitoring the presence of arsenic in food as part of its ongoing oversight of the
safety of the food supply. And now the FDA has looked at arsenic in infant rice cereal.
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm493677.htm

***
FDA: Zöldség és gyümölcs termékek biztonságos kiválasztása és kiszolgálása
A gyümölcsök és a zöldségek az egészséges étrend fontos részét képezik. A helyi piacokon sokféle és tápláló
friss zöldségeket és gyümölcsöket található. Azonban a termőterületen káros baktériumok lehetnek a talajban
vagy a vízben, amelyek érintkezve a gyümölcsökkel és zöldségekkel, beszennyezhetik azokat. A friss termékek a
betakarítás után is szennyeződhetnek például a tárolás vagy az előkészítés során. Szennyezett termék elfogyasztása élelmiszer eredetű megbetegedéshez, ételmérgezéshez vezethet. A weboldalon található néhány hasznos
tipp a zöldségek és gyümölcsök biztonságos kezeléséről.
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm114299.htm#video
Produce: selecting and serving it safely
Fruits and vegetables are an important part of a healthy diet. However, harmful bacteria that may be in the soil
or water where produce grows can come in contact with fruits and vegetables and contaminate them. Eating
contaminated produce can lead to foodborne illness, oten called “food poisoning.” So consumers should follow the
safe handling tips to help protect themselves and their family.
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm114299.htm

***
Étrend-kiegészítőkben lévő metil-szinefrinre igyelmeztet az FDA
A metil-szinefrin (más néven oxilofrin, vagy p-hidroxi-efedrin) egy olyan anyag, amely nem felel meg az étrend-kiegészítők összetevőinek törtvényi meghatározásában foglaltaknak. A Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer
és Kozmetikai törvény (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) meghatározása szerint étrend-kiegészítők öszszetevői a vitaminok, ásványi anyagok, gyógynövények, aminosavak, vagy egy koncentrátum, metabolit, komponens, kivonat, vagy az előző anyagok kombinációja. A metil-szinefrin nem felel meg egyik kategóriának sem,
így hibásan címkézett minden olyan étrend-kiegészítő termék, amely a metil-szinefrint, mint táplálék-összetevőt jelöli meg.
19.
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Methylsynephrine in dietary supplements
Methylsynephrine is a substance that does not meet the statutory deinition of a dietary ingredient. he Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act deines a dietary ingredient as a vitamin; mineral; herb or other botanical; amino acid;
or a concentrate, metabolite, constituent, extract, or combination of the preceding substances. Methylsynephrine
does not it under any of these categories, rendering misbranded any dietary supplement products that declare
methylsynephrine as a dietary ingredient.
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/ProductsIngredients/ucm493282.htm

***
CDC: Legyen biztonságos az élelmiszer!
Bárki kaphat ételmérgezést, de a legtöbb ember nem gondol addig az élelmiszerbiztonságra, amíg szennyezett
étel fogyasztását követően ők, vagy valamelyik ismerősük meg nem betegszik. Az élelmiszer eredetű megbetegedés, melyet gyakran hívnak ételmérgezésnek, gyakori, költséges, mégis megelőzhető közegészségügyi
probléma. Az élelmiszer eredetű megbetegedések leggyakoribb okozói a norovírus, Salmonella, Clostridium
perfringens és a Campylobacter. Az ételmérgezés legtöbb embert érintő tünetei a hányás, hasmenés, de néhány esetben szervi elégtelenségek, mint életveszélyes szövődmények is előfordulhatnak. Súlyos esetben az élelmiszer eredetű megbetegedések súlyos, akut megbetegedéseket, hosszú távú egészségügyi problémákat, vagy
halált is okozhatnak. Kisgyermekek, terhes nők, 65 év felettiek és legyengült immunrendszerrel rendelkező
személyek nagyobb valószínűséggel kapnak ételmérgezést, és a tüneteik is súlyosabbak lehetnek. Az amerikai
Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) közétette négy egyszerű lépés videóját honlapján, amely
lépések betartásával megelőzhetőek az élelmiszer eredetű megbetegedések.
Be food safe: protect yourself from food poisoning
Anybody can get food poisoning, but most people don’t think about food safety until they or someone they know
gets sick ater eating contaminated food. Foodborne illness, oten called food poisoning, is a common, costly – yet
preventable – public health problem. Learn more about foodborne illnesses and what you can do to lower your
chances of getting sick.
http://www.cdc.gov/features/befoodsafe/index.html

***

20.
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FAO: Szorosabb együttműködés az ISO-val az analitikai és mintavételi módszerekkel kapcsolatban
2016 márciusában a Codex Titkár, Tom Heilandt találkozott az ISO elnökével, Mr Zhang Xiaogang-gal, Genfben. A Codexben megigyelő státusszal rendelkező Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szabványai biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások bizonságosak, megbízhatók és jó minőségűek legyenek, ahogy a
Codex szabványok biztosítják, hogy az élelmiszer biztonságos, védik a fogyasztó egészségét és előmozdítják
a tisztességes élelmiszerkereskedelmet. A találkozón beszéltek az analitikai és mintavételi módszerekkel kapcsolatos szorosabb együttműködésről, különösen az ISO fokozott részvételéről ezen a területen és más Codex
bizottságokban. Megegyeztek, hogy az ISO körüljárja annak lehetőségét, hogy a tréningjein résztvevő Codex
munkatársak tanulmányozhassák a konszenzus kialakításra, távoli ülésekre és a szabványkialakítás felgyorsítására alkalmazott ISO gyakorlatot.
Closer cooperation with ISO on methods of analysis and sampling
In Geneva, Codex Secretary Tom Heilandt met with Mr Zhang Xiaogang, President of ISO, the International Organization for Standardization which has Observer status in Codex Alimentarius. ISO International Standards
ensure that products and services are safe, reliable and of good quality, just as Codex Standards ensure food is safe,
protect consumer health and promote fair practices in food trade.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/roster/detail/en/c/396145/

***
FAO vezető az élelmiszer és gazdálkodás szerepéről az ENSZ Biztonsági Tanácsán
Az élelmezésbiztonság javítása segíthet a fenntartható béke kialakításában és a fenyegető konliktus elhárításában. Ezt az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) főigazgatója, José Graziano da Silva mondta az
ENSZ Biztonsági Tanács résztvevőinek. Az elhúzódó válságok fő okozói a konliktusok, ahol az éhezés háromszor valószínűbb, mint a többi fejlődő országban, és a konliktus leginkább azokat az országokat érinti, ahol legalacsonyabb az élelmezésbiztonság szintje. Az élelmiszerellátás segítése a konliktusok idején is használ. A FAO
vezető megjegyezte, hogy a keleti marhavész végső kiiktatásának kezdeményezése háborúban történt, és az
állategészségügyi dolgozók marhákhoz való hozzáférését biztosító megközelítést igényelt. A vidékfejlesztés fellendítése szintén segítheti a békeépítési erőfeszítéseket. A FAO első alkalommal vett részt a Biztonsági Tanács
ülésén. A főigazgató hangsúlyozta, hogy az előző évben elfogadott Fenntartható Fejlődés 2030 programjának
alaptétele, hogy fenntartható fejlődés nem létezik béke nélkül, és béke nem létezik fenntartható fejlődés nélkül.
FAO’s leader addresses UN Security Council on food and farming’s role amid conflicts
Improving food security can help build sustainable peace and even ward of looming conlict, FAO DirectorGeneral José Graziano da Silva told members of the United Nations Security Council. Conlicts are a key driver
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of protracted crises, where hunger is three times more likely than in the rest of the developing world, while the
countries with the highest levels of food insecurity are also those most afected by conlict.
http://www.fao.org/news/story/en/item/404703/icode/

***
FAO: Olasz támogatású rendezvény a hüvelyesek és fenntartható fejlődés kapcsolatának hirdetésére
A hüvelyesek az embereknek és a talajnak is jót tesznek, ahogy az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet
(FAO) földekkel és vizekkel foglalkozó részlegének vezetője, Eduardo Mansur mondta beszédében egy rendezvényen, mely a fő gabonafélék mellett gyakran háttérbe szoruló olyan hüvelyesek ígéretes jövőjét mutatta
be, mint például a lencse, csicseriborsó, vagy sárgaborsó. A „Soils and pulses; symbiosis for life” – „Talajok és
hüvelyesek; szimbiózis az életért” elnevezésű rendezvény szervezője Olaszország állandó FAO képviselete volt,
a Biodiversity International és a FAO mellett, és hangsúlyozta a Hüvelyesek Nemzetközi Éve és a 2030 Fenntartható Fejlődés Program közti kapcsolatot. A résztvevők rávilágítottak a hüvelyesek kivételes tápértékére a
humán étrendben, gazdaságosságukra, az egyéb fehérjeforrásokhoz képest alacsonyabb vízigényükre, alacsonyabb trágyaszükségletre és gluténmentességükre. A hüvelyesek továbbá nagymennyiségű nitrogént kötnek
meg a talajban, növelve ezáltal a termékenységet. Mások arra is rávilágítottak, hogy a hüvelyesek tipikusan
nagyobb proitot kínálhatnak, mint a gabonafélék.
Italy sponsors event at FAO showcasing how legumes can contribute to sustainable development goals
„Pulses are good for people, and are good for soils,” Eduardo Mansur, the head of FAO’s land and water division,
said at an event that highlighted the promising future of edible seeds such as lentils, chickpeas and pigeon peas, all
oten neglected in the shadow of the world’s major staple grains. he event - „Soils and pulses; symbiosis for life” was sponsored by Italy’s permanent representation to FAO, along with Biodiversity International and FAO itself,
and drew a strong link between the International Year of Pulses and the 2030 Sustainable Development Agenda.
http://www.fao.org/news/story/en/item/411334/icode/

***
FAO/WHO adatgyűjtési felhívás VTEC és STEC-re
Az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatgyűjtési felhívást tett közzé verotoxikus E. coli (VTEC) és shigatoxin-termelő E. coli-ra (STEC) vonatkozóan.
Az Élelmiszer-higiéniai Codex Szakbizottság (CCFH) 47. ülésén, 2015. novemberben megállapodtak, hogy az
élelmiszerek VTEC/STEC tartalmának kérdésével foglalkozni kell. A munka elősegítésére felkérték a FAO-t és
WHO-t, hogy összegezzék és elemezzék a témában rendelkezésre álló információkat, ahol lehet összefoglaló
cikkeket igyelembe véve. A FAO/WHO az összes elérhető információt/adatot össze kívánja gyűjteni, ezért kéri
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a kormányzati, ipari, tudományos szereplőket, fogyasztói csoportokat, laboratóriumokat, egészségügyi ellátókat és bármely további érdekeltet, hogy a felhívásban jelzett speciikus területekre vonatkozó információt küldjenek. Az adatgyűjtés határideje 2016. június 17.
Call for data on Verotoxigenic Escherichia Coli (Vtec) / Shigatoxigenic E. Coli (Stec)
Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO) are requesting for data
regarding Verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) / Shiga toxigenic E.coli (STEC).
http://www.fao.org/3/a-bl019e.pdf

***
Új WHO főigazgató jelölése
Elkezdődött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) következő főigazgatójának jelölési időszaka. A tagállamok
mostantól megtehetik jelöléseiket, amely folyamat végén, a WHO Közgyűlésén 2017. májusban szavazás lesz,
és az új főigazgató július 1-jén veszi át tisztségét. A tagállamok 2016. szeptember 22-ig küldhetik a jelöléseket.
Októberben a jelölteknek internetes fórumon, novemberben három napos élő fórumon lesz lehetőségük bemutatkozni. 2017. januárban a WHO igazgató tanácsa elektronikus szavazórendszerben választ ki öt jelöltet,
majd interjút követően hármat javasol a Közgyűlés előtti szavazásra.
Process to elect next Director-General of WHO begins
he process to elect the next Director-General of the WHO is underway. Member States can nominate candidates
to be the new head of the global public health body, the irst step in a rigorous process which will culminate in a
inal round of voting at the World Health Assembly in May 2017, with the new Director-General taking oice on
1 July 2017.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/election-process/en/

***
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Toxikus hepatitisz étrend-kiegészítő miatt: a természetes nem az ártalmatlan szinonimája
Újabban egyre gyakrabban alkalmaznak növényi készítményeket gyógyítás céljából. Ezeket a termékek általában nem gyógyszerként árusítják, így gyakran nem veszik igyelembe az esetleges mellékhatásokat. Belga
kutatók a Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology című tudományos folyóirat megjelenés
alatt álló számában egy étrend-kiegészítő miatt kialakult toxikus hepatitisz esetről számolnak be. A klinikára
egy 77 éves féri érkezett sárgasággal és májkárosodásra utaló laboratóriumi leletekkel. A betegnek magas
vérzsír értékei miatt Controchol® nevű, vörös rizs élesztőt és zöld tea kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítőt
javasolták előzőleg. Mindkét hatóanyagnak ismert májkárosító mellékhatása. Az orvosok megállapították,
hogy a betegnél ez az étrend-kiegészítő idézte elő a toxikus hepatitiszt, az étrend-kiegészítő abbahagyása
után a beteg májfunkció értékei normalizálódtak. A szerzők felhívják a igyelmet arra, hogy a gyógyszerek
természetes növényi hatóanyagokat tartalmazó alternatívái nem tekinthető ártalmatlan, mellékhatásoktól
mentes készítményeknek.
Toxic hepatitis due to a food supplement: „Natural” is no synonym for „harmless”
A 77-year-old patient presented with silent icterus and biochemical evidence of hepatocellular damage. Because
of dyslipidaemia, he was recently prescribed Controchol®, a food supplement containing red yeast and green tea
extracts. Products that are conceived as „natural” alternatives for pharmacological drugs, like food supplements,
are not free of side efects per se, and should not be considered as „harmless”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26971288

***
A hidrolizált tejfehérjéket tartalmazó csecsemőtápszer és az allergiás, illetve autoimmun betegségek
kockázata: meta analízis és irodalmi áttekintés
Brit kutatók a British Medical Journal (BMJ) című tudományos folyóiratban, a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) megbízásából végzett tanulmányukban arra keresik a választ, hogy vajon a hidrolizált fehérjéket
tartalmazó csecsemőtápszerek csökkentik-e az allergiás és autoimmun betegségek kockázatát. A szakirodalom áttekintése után a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a hidrolizált fehérjéket tartalmazó
tápszerek nem csökkentik az allergiás és autoimmun betegségek kockázatát az egyébként magas kockázatú csecsemők körében. Az eredmények tehát nem támasztják alá a jelenlegi iránymutatást, amely a magas
kockázatú csecsemők számára hidrolizált fehérjéket tartalmazó tápszert ajánl az allergiás megbetegedések
megelőzésére.
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Hydrolysed formula and risk of allergic or autoimmune disease: systematic review and meta-analysis
he indings do not support current guidelines that recommend the use of hydrolysed formula to prevent allergic
disease in high risk infants.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26956579

***
A kis és mérsékelt növényvédőszer-maradék tartalmú gyümölcsök és zöldségek fogyasztása
jó hatással van a sperma minőségre iatal egészséges fériaknál
Számos tanulmány kimutatta, hogy a foglalkozási vagy környezeti növényvédőszer-expozíció befolyásolhatja
a fériak termékenységét. Kevés adat áll azonban rendelkezésre arról, hogy vajon az élelmiszerekben jelenlévő
növényvédő szereknek van-e káros hatása a fériak nemzőképességére. A Journal of Nutrition című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában spanyol, dán, amerikai és izraeli kutatók közös közleményükben
arra keresték a választ, hogy a zöldség és gyümölcs bevitel, annak növényvédőszer-tartalma valamint a fériak
nemzőképességét jellemző paraméterek között milyen összefüggés van. A vizsgálatban 18-22 éves amerikai fériak vettek részt, akiknek zöldség és gyümölcs bevitelét kérdőív segítség mérték. Az elfogyasztott zöldségeket és
gyümölcsöket két csoportra osztották: magas ill. alacsony-mérsékelt növényvédőszer-maradék tartalmúak, az
amerikai növényvédőszer-maradék adatbázis adatai alapján. Az eredmények azt mutatták, hogy a teljes zöldség
és gyümölcs beviteltől független volt a résztvevők sperma minősége. Az alacsony/mérsékelt növényvédőszermaradék tartalmú zöldségek és gyümölcsök fogyasztása magasabb spermaszámmal és spermakoncentrációval
járt együtt. A magas peszticid maradék tartalmú zöldségek és gyümölcsök fogyasztása nem befolyásolta a sperma minőségét.
Intake of fruits and vegetables with low-to-moderate pesticide residues is positively associated
with semen-quality parameters among young healthy men
he total intake of fruit and vegetables was unrelated to semen quality. However, the intake of fruit and vegetables
with low-to-moderate pesticide residues was associated with a higher total sperm count and sperm concentration,
whereas the intake of fruit and vegetables with high pesticide residues was unrelated to semen quality.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intake+of+Fruits+and+Vegetables+with+Low-to-Moderate+Pest
icide+Residues+Is+Positively+Associated+with+Semen-Quality+Parameters+among+Young+Healthy+Men

***
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Európai gyógy- és ehető növényekhez kapcsolódó szubakut és krónikus toxicitás I. rész:
rákkeltő, teratogén és hormonrendszert károsító hatású növények
Az utóbbi évtizedekben a gyógynövényeket gyógyítási céllal széleskörben használják a fejlett országokban.
A gyógynövényeket általában az emberek nem orvosi rendelvényre, hanem saját megfontolások alapján használják, ezért ezek nyomonkövetése nehéz. A fogyasztók ezeket a termékeket elfogadják, hisznek abban, hogy
a természetes egyben biztonságosat is jelent. Ez azonban a kérdéskör túlzott leegyszerűsítése, hiszen számos
növény mérgező komponenseket is tartalmaz. Azoknak a növényeknek a veszélyeit már többnyire felismerték,
melyek akut mérgezést képesek okozni. Azon növények felismerése, melyeknek hosszútávú káros hatása van
azonban sokkal nehezebb. A Food and Chemical Toxicology című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló
számában szlovén kutatók átfogó összefoglaló tanulmányt tettek közzé az Európában őshonos vagy termesztett, rákkeltő, magzatkárosító, ill. hormonrendszerre ható anyagokat tartalmazó növényekről.
European medicinal and edible plants associated with subacute and chronic toxicity part I:
Plants with carcinogenic, teratogenic and endocrine-disrupting effects
In recent decades, the use of herbal medicines and food products has been widely embraced in many developed
countries. hese products are generally highly accepted by consumers who oten believe that „natural” equals „safe”.
Authors reviewed systematically address major issues including the carcinogenicity, teratogenicity and endocrinedisrupting efects associated with the use of herbal preparations with a strong focus on plant species that either
grow natively or are cultivated in Europe.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27090581

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Hamisak a HIV-fertőzött narancsokról szóló hírek
Tavaly év elején jelentek meg először a fertőzött vérrel befecskendezett narancsokról szóló álhírek. Idén ismét
felbukkant a „HIV-fertőzött vérrel szennyezett narancs” nem valós híre az interneten. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók igyelmét, hogy az információnak nincs valóságalapja, a
kereskedelmi forgalomban kapható termékek biztonságosan fogyaszthatók. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal egyeztetett szakvélemény alapján az ilyen szennyezett narancs nem is lenne fertőzőképes. A HIV-vírus
rendkívül érzékeny, az emberi testen kívül hamar elpusztul. A narancsra jellemző savas közeg is kifejezetten
kedvezőtlen a vírus számára. Emellett a külföldről beszállított, tűvel megszúrt termék még az országba érkezés
előtt romlásnak indulna. A NÉBIH javasolja, hogy a „szenzációs” hírek megosztása előtt az érdeklődők tájékozódjanak az hiteles szakmai oldalakon, vagy érdeklődjenek az érintett hatóságoknál, megelőzve ezzel a felesleges pánikkeltést.
http://portal.nebih.gov.hu/-/hamisak-a-hiv-fertozott-narancsokrol-szolo-hirek

***
„Balatoni Vihar” az északi parton
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) koordinálásával három nap alatt 89 észak Balaton-parti borászatot és 300 ezer hektoliter bort ellenőriztek az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek április végén.
A „Balatoni Vihar” elnevezésű akció előzményeként 1 000 hektoliter hamisított terméket foglalt le a NÉBIH.
Az ellenőrzéssorozaton négy borászat működését kellett ideiglenesen felfüggeszteni. A kisebb jelölési, higiéniai
hibák miatt pedig igyelmeztetésben részesítették a vállalkozásokat az ellenőrök. Az akció célja az volt, hogy a
szakemberek még szezon előtt meggyőződhessenek arról, megfelelő-e a borok minősége, valamint eleget tesznek-e az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A NÉBIH Navigátor mobiltelefonos applikáció segítségével már a
vásárlók maguk is bármikor borászati felügyelőkké válhatnak. Az alkalmazásban ugyanis a bor címkéjén található azonosítók valamelyikének megadásával ellenőrizhetik, hogy a termék rendelkezik-e a szükséges engedéllyel, de további hasznos, vásárlást segítő információkat is olvashatnak az érdeklődők.
http://portal.nebih.gov.hu/-/-balatoni-vihar-az-eszaki-parton

***
Kioldódó nehézfémek miatt üvegpoharat vontak ki a forgalomból
Kínai eredetű üvegpoharat vontak ki a hatóságok több európai tagállamban, köztük Magyarországon is, mert
annak magas kadmium és ólomtartalma a kioldódás következtében italokba kerülve veszélyt jelenthet az emberi egészségre. A kifogásolt termék egy lengyel kereskedőn keresztül érkezett Magyarországra. A vonatkozó
jogszabályok értelmében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak nem változtathatják meg
az élelmiszer összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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(NÉBIH) kéri a vásárlókat, hogy aki rendelkezik háztartásában a mellékelt képeken szereplő 350 ml űrtartalmú, festett motívumokkal díszített üvegpohárral, az ne használja.
http://portal.nebih.gov.hu/-/kioldodo-nehezfemek-miatt-uvegpoharat-vontak-ki-a-forgalombol

***
Frissen facsart narancsleveket tesztelt a NÉBIH
A frissen facsart narancsleveket ellenőrzött áprilisi Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH). A hatóság munkatársai tíz nagy forgalmú, budapesti és környéki vendéglátóhelyen vizsgálták a termékek előállítását és forgalmazását, az alapanyagok minőségét és nyomonkövethetőségét.
A 160 levett mintából mintegy 3800 paramétert – többek között C-vitamin és cukortartalmat – mértek meg a
szakemberek. Az ital alapjául szolgáló narancsot is ellenőrizték a felügyelők. A friss beszerzést igazoló dokumentumok mindenhol rendelkezésre álltak, tehát a nyomonkövethetőség megfelelő volt. Sem a gyümölcsök
tárolásával, sem azok minőségével nem akadt probléma, az ellenőrök sehol sem találtak romlott, sérült, penészes narancsot. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta
termékteszt oldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/-/frissen-facsart-narancsleveket-tesztelt-a-nebih

***
Több higiéniai, de kevesebb minőségi probléma a tavaszi szezonális ellenőrzéseken
Több mint 4800 ellenőrzés, 200 tonna forgalomból kivont termék és 45 millió forint bírság a 2016-os tavaszi
szezonális ellenőrzés fő számai. Az akciósorozat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) koordinálásával zajlott országszerte. Bár a higiéniai hiányosságok száma a korábbi évekhez képest némileg emelkedett, azonban jelentősen javult az ellenőrzött termékek minősége. Az ellenőrzéssorozaton a szakemberek
ellenőrizték a húskészítményeket – főként a sonkát –, a tojást, az édesipari termékeket, a borokat és szeszes
italokat, valamint a szezonális zöldség-gyümölcsöket. Az ellenőrzések az élelmiszer előállító és -forgalmazó helyeken egyaránt zajlottak, de érintették az állatszállítmányokat is. További részletek megtekinthetőek a NÉBIH
honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tobb-higieniai-de-kevesebb-minosegi-problema-a-tavaszi-szezonalisellenorzeseken

***
Nem jelölt tej összetevő miatt hívtak vissza csokoládés kekszet
Nem jelölt tehéntej tartalom miatt Disney Chocolate Chip Cookies elnevezésű csokoládés teasüteményt vontak ki a kereskedelmi forgalomból 42 országban, köztük Magyarországon is. A riasztás április elején érkezett az
Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszerén (RASFF). A termék
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fogyasztása a tehéntej allergiában és a tejcukor érzékenységben szenvedőknél panaszokat okozhat. A NÉBIH
felhívja az élelmiszerintoleranciában szenvedők igyelmét, hogy aki vásárolt a hivatal honlapján jelölt azonosítókkal ellátott termékből, az ne fogyassza el és vigye vissza a vásárlás helyére.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nem-jelolt-tej-osszetevo-miatt-hivtak-vissza-csokolades-kekszet

***
Salmonella-val szennyezett őrölt köményt vont ki a hatóság
Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszerén (RASFF) érkezett riasztás szerint Salmonella-szennyezettség miatt indiai származású őrölt köményt (Ground Cumin Jeera
Powder – TRS márkanévvel) vontak ki a forgalomból az EU több tagállamában. A szennyezett fűszerből Magyarországra is szállítottak egy német nagykereskedőn keresztül. A Salmonella baktériumok – alapos hőkezelés hiányában – fertőző megbetegedést, szalmonellózist okozhatnak. A fertőzést elősegíti, ha a baktérium
az ételben elszaporodik. Az alapos sütés-főzés elpusztítja a baktériumokat, a hűtőtárolási javaslatok betartása
pedig jelentősen lelassítja szaporodásukat. A termékre vonatkozó további információ megtekinthető a NÉBIH
honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szalmonellaval-szennyezett-orolt-komenyt-vont-ki-a-hatosag

***
Több mint egymilliárd forint áfát csalt egy bűnszövetség
Egymilliárd forintot meghaladó összegű áfa csalás gyanúja miatt öt embert őrizetbe vettek a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói. A bűnszövetség monori vágóhídján a NAV mellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai is ellenőriztek, és áldatlan állapotokat találtak.
A higiéniai és munkakörülmények nem voltak megfelelőek, az áruk eredetét pedig nem tudták igazolni. A több
mint négy tonnányi, eredetigazolás nélküli húst a NÉBIH megsemmisíttette, a vágóhíd tevékenységét pedig
felfüggesztette.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tobb-mint-egymilliard-forint-afat-csalt-egy-bunszovetseg

***
Magyar siker az élelmiszerhamisítás elleni nemzetközi küzdelemben
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) is meghatározó szerep jutott az élelmiszerhamisítás elleni nemzetközi akcióban. Az „OPSON V.” művelet 2015 novembere és 2016 februárja között zajlott 57
országban. Az akcióban a magyar szakemberek 243 tonna, valamint további 17 ezer liter, élelmiszerbiztonsági
szempontból veszélyes, terméket foglaltak le; többek között bort, fagyasztott halat, húsokat és különböző zöldségeket és gyümölcsöket. A legtöbb eljárás a termékek ismeretlen eredete miatt történt, de a higiéniai szabályok
megsértésére és a lejárati idő meghamisításra is akadt példa. Az OPSON az EUROPOL és az INTERPOL által
29.
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koordinált nemzetközi akció középpontjában a silány minőségű, hamis élelmiszerek és italok felderítése áll. Hazánkban az akció élelmiszerbiztonsági célú vizsgálatait – a NAV-val közösen – 2012 óta a NÉBIH koordinálja.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/magyar-siker-az-elelmiszerhamisitas-elleni-nemzetkozi-kuzdelemben

***
Káposzta és burgonya tételeket semmisített meg a NÉBIH
A Heves megyei élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrök egy, az M3-as autópályán megállított teherautóban 10
tonna káposztát találtak. 8 tonna terméknek sem a jelölése, sem a kísérő dokumentumai nem voltak rendben.
A nem megfelelően jelölt termék ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül, ezért komoly élelmiszerbiztonsági
kockázatot jelent. A tételeket egy komposztáló üzemben megsemmisítették. Az előírásokat kijátszó zöldség-,
gyümölcskereskedők termékei növény-egészségügyi kockázatot is rejtenek. Ilyenek például a megfelelő vizsgálatok és CMS-igazolás nélkül érkező lengyel burgonya szállítmányok, amelyeknél fenn áll annak a veszélye,
hogy baktériumos gyűrűs rothadást (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) okozó karantén károsítóval fertőzöttek. Ez történt egy egri forgalmazó esetében, aki nem tudta igazolni a 450 kg, lengyel származású burgonyája gyűrűs rothadástól való mentességét és a NÉBIH laboratóriuma ki is mutatta a baktériumot.
A tételt égetéssel semmisítették meg. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) kezdeményezte a
Földművelésügyi Minisztériumnál, hogy a jövőben CMS-igazolás nélkül hazánkba érkező étkezési burgonya
tételeket laboratóriumi vizsgálat elvégzése nélkül lehessen megsemmisíteni.
http://portal.nebih.gov.hu/-/kaposzta-es-krumpli-ment-a-levesbe-hevesben

***
Fémdarabot találtak croissantban
Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszerén (RASFF) április
végén érkezett riasztás szerint fémdarabot találtak lengyel előállítású 7DAYS Croissant termékben. Az érintett
tételből Magyarországra is érkezett, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) arra kéri a
vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. Az esetlegesen érintett termékek minőség-megőrzési ideje 2016.
április 22. Az üzletek polcain nagy valószínűséggel már nem találhatóak meg, azonban a NÉBIH felhívja a vásárlók igyelmét, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a lengyel előállítású tételből, úgy semmiképp ne
fogyasszák el. További információ az érintett termékről megtalálható a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/-/femdarabot-talaltak-croissantban

***
A NÉBIH kiemelten ellenőrzi a csemege- és pattogató kukorica vetőmagokat
110 csemege- és 21 pattogató kukorica vetőmag tétel GMO szennyezettségét ellenőrizte 2016 májusáig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A hatóság hét mintában mutatott ki tiltott genetikai módosítást. A tételeket egytől-egyig megsemmisíttette a hivatal. A terület kiemelt igyelmét indokolja, hogy a
csemege- és pattogató kukorica vetőmagból termett áru közvetlenül a vásárlók asztalára kerül. A kampányszerű célellenőrzések célja, hogy megakadályozzák a hazánkban tiltott GMO szennyezett vetőmagok forgalmazását, valamint, hogy felderítsék/kiszűrjék az illegálisan behozott tételeket. Az ellenőrzéssorozat eredménye
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megerősítette, hogy a következetes és rendszeres hatósági jelenlétnek köszönhetően a forgalmazók többsége
betartja az előírásokat. Hazánk GMO mentességének fenntartása, valamint a magyar lakosság egészségének
védelme érdekében a NÉBIH a jövőben is fokozottan ellenőrzi a forgalomba kerülő vetőmagok minőségét.
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-kiemelten-ellenorzi-a-csemege-es-pattogato-kukorica-vetomagokat

***
Hamis pálinkát árultak egy budapesti szórakozóhelyen
Hamis pálinkát kínáltak egy népszerű budapesti vendéglátóhelyen, ahol közérdekű bejelentésre tartott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A vendéglátóhely ismert, jó minőségű pálinkák
üvegébe áttöltve kínálta az ismeretlen eredetű alkoholokat. Emellett 10 szeszes italból csupán egyről tudták igazolni, hogy honnan származik. A vállalkozás mintegy 4 millió forint bírságra számíthat. Az eljárásban érintett
vállalkozás adatai elérhetők a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/hamis-palinkat-arultak-egy-budapesti-szorakozohelyen

***
Tofu üzemet zárt be a NÉBIH
Felfüggesztette egy budapesti tofu előállító üzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) április végén. Higiéniai és nyomonkövetési problémák miatt csaknem 600 kg terméket kellett
megsemmisíteni és több mint 2 tonna alapanyagot zárolni. Az üzem fél millió forintos bírságra számíthat.
Az üzemben a tofu mellett szójabab csírát is forgalmaztak. Az egységben súlyos higiéniai problémákat találtak az ellenőrök: az előállító helyiségben állt a víz, az edények rozsdásak, koszosak, a falak penészesek voltak,
a csíráztató fülkéről pergett a festék, a padlón szemét (papírok, cigaretta csikkek) és szerszámok hevertek.
Az üzemben többfelé rágcsálóirtószert szórtak szét, ami az alapanyagokat is beszennyezte. A termékek előállításáról semmilyen dokumentációt sem vezettek. Az érintett üzem adatai elérhetőek a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/tofu-uzemet-zart-be-a-nebih

***
Tejpiaci ellenőrzések: alacsony zsírtartalmú tejeket kell kivonni a forgalomból
Április közepén ország szerte mintegy 300 élelmiszerforgalmazónál végeztek mintavétellel egybekötött ellenőrzést a megyei kormányhivatalok ellenőrei. A szakemberek a nem magyar előállítású, alacsony áron értékesített UHT tejeket és félkemény sajtokat vizsgálták. Az akcióban 311 tétel UHT tejet, 522 tétel félkemény sajtot
ellenőriztek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrei két kiskereskedelmi egységben
tapasztaltak jelölési szabálytalanságot. A több mint 100 tej, illetve sajtminta laboratóriumi vizsgálata még tart,
azonban már az eddigi eredmények alapján is több szlovák, illetve cseh eredetű 1,5%-os UHT tejet kell kivonni
a forgalomból alacsony zsírtartalom miatt. A NÉBIH vizsgálatán kiszűrt termékek zsírtartalma alacsonyabb
volt, mint amit a gyártók a dobozon feltűntettek, megtévesztve ezzel a vásárlókat.
http://portal.nebih.gov.hu/-/tejpiaci-ellenorzesek-alacsony-zsirtartalmu-tejeket-kell-kivonni-a-forgalombol

***
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Nem jelölt tejtartalom egy belga csokoládéban
Kivonták a forgalomból a belga „Geldhof ” márkajelzésű bonbont, mert nem jelölt allergén összetevőt, tejet tartalmaz. Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszerén (RASFF)
április 27-én érkezett riasztás szerint a gyártó önellenőrzés során észlelte a nem jelölt allergént, amelyről azonnal tájékoztatta a terméket forgalmazó élelmiszervállalkozókat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) folyamatosan ellenőrzi, hogy a hazai boltok polcairól lekerültek-e az érintett termékek. A NÉBIH
felhívja a tej allergiában és a tejcukor érzékenységben (laktóz intoleranciában) szenvedő fogyasztók igyelmét,
hogy amennyiben vásároltak a kifogásolt termékből, azt ne fogyasszák el. A termékre vonatkozó további információ megtalálható a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/-/nem-jelolt-tejtartalom-egy-belga-csokoladeban

***
Gyermekeknek készült tejpépet vont ki a NÉBIH
Azonnali hatállyal megtiltotta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a 250 grammos Nestlé
5 gyümölcsös tejpép forgalmazását. A termék „ochratoxin A” toxint tartalmaz. A kifogásolt tejpép egyszeri,
vagy rövid ideig történő fogyasztása valószínűleg nem ártalmas az egészségre. A gyors hatósági intézkedésnek
köszönhetően a termék már nincs az üzletláncok polcain. A NÉBIH kéri a vásárlókat, hogy aki vett az alábbi
azonosítókkal ellátott termékből, az ne fogyassza el és vigye vissza a vásárlás helyére. Az ochratoxinok egyes
penészgombák által termelt méreganyagok, melyek közül az „ochratoxin A” a legjelentősebb, erősen toxikus
anyag. A toxin különböző élelmiszerekben, főleg gabonában, gabonatermékekben, hüvelyesekben, kávéban,
sörben, szőlőlében, mazsolában, borban, kakaóban, mogyorófélékben, és fűszerekben fordulhat elő. A termékre vonatkozó további információ megtalálható a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/-/gyermekeknek-keszult-tejpepet-vont-ki-a-nebih

***
Újabb cukrászüzemre került ki átmenetileg a zárva tábla
Felfüggesztette egy budapesti cukrászüzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
egy április végi ellenőrzés során. Az üzemben jelöletlen alapanyagok, ismeretlen gyártási idejű félkész- és késztermékek, valamint súlyos higiéniai problémák voltak. Az eljárás során több mint 330 kg alapanyagot és terméket kellett megsemmisíteni. Az érintett üzem adatai elérhetőek a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-cukraszuzemre-kerult-ki-atmenetileg-a-zarva-tabla

***
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Iskolakertek talaját vizsgálta a NÉBIH
Nyolc, forgalmas út melletti, városi iskola talajának nehézfém szennyezettségét, tápanyagtartalmát és termőképességét vizsgálta meg az Iskolakertekért Alapítvány kezdeményezésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH). Az eredmények azt mutatták, hogy a városi légszennyezés nem okoz általános problémát az
iskolakertek talajaiban, így az ott termesztett növényekben sem.
http://portal.nebih.gov.hu/-/iskolakertek-talajat-vizsgalta-a-nebih

***
Tájékoztatás veszélyes étrend-kiegészítő készítményről
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tájékoztatása szerint a Kínában
gyártott, az SC HILCON s.r.l. által Magyarországon bejelentett Dragon Power - Növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula fériak részére (3 kapszula) elnevezésű készítmény a vényköteles gyógyszerek terápiás dózisánál is nagyobb mértékben tartalmaz szildenail gyógyszer-hatóanyagot. Fogyasztása jelentős
egészségügyi kockázattal járhat, akár keringési, vagy idegrendszeri problémát okozva. Az étrend-kiegészítők
az Európai Unió és a magyarországi szabályozás szerint is élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag kizárólag az engedélyezett, felügyelt körülmények között előállított gyógyszerekben engedhető meg, élelmiszerben történő felhasználása tilos és egészségkárosodást okozhat. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal a
kifogásolt összetételű készítményről tájékoztatta az Európai Unió Bizottságánál üzemelő RASFF gyorsvészjelző
rendszeren keresztül a tagállamokat, továbbá a tájékoztatást követően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Kormányhivatalok Járási Népegészségügyi Osztályai a készítmény forgalmazásának megtiltását rendelték el.
https://www.antsz.hu/hir1/160427_dragon_power.html

***
Mentes”-nek feltüntetett élelmiszereket vizsgált az NFH
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 43-féle élelmiszer vizsgálatát végezte el a megtévesztő jelölés tükrében. A jelölés függvényében vizsgálatra került a tartósítószer-tartalom, a mesterséges színezék tartalom és a nátrium-tartalom. Valamennyi élelmiszer megfelelt a
követelményeknek, a gyártók/forgalmazók által feltüntetett jelölések összhangban voltak a termékek vizsgált
összetevőinek mért értékeivel. Az ellenőrzés során elsősorban olyan termékek mintavételezésére és laboratóriumi vizsgálatára került sor, amelyek esetében a gyártó vagy forgalmazó a „mentes” vagy hasonló kifejezés (pl.
„nem tartalmaz”, „nélkül”) feltüntetésével garantálta, hogy az élelmiszer nem tartalmaz bizonyos összetevőket.
A vizsgált termékek listája megtalálható az NFH oldalán.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/mentes_nek_feltuntetett_elelmiszereket_vizsgalt_az_nh

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Huszonhárman haltak meg Pakisztánban mérgezett sütemény miatt
Legkevesebb 23 ember halt meg Pakisztánban egy kisiú születését ünneplő ebéd elfogyasztása után. A laddoos
nevű, gömb alakú sütemény, amit a helyi cukrászdában vásároltak az alkalomra, feltehetőleg növényvédő szerrel volt szennyezett. A mérgezésnek eddig összesen 77 áldozata van, öt ember állapota pedig rendkívül súlyos.
A rendőrség három embert tartóztatott le; a cukrászda két tulajdonosát, és az egyik alkalmazottjukat. A laboratóriumi vizsgálatok még folynak, de feltételezhetően a cukrászdában talált növényvédő szer okozhatta a haláleseteket. A szer, egy szomszédos, felújítás alatt álló üzletből származik, amelynek tulaja kérte meg a cukrászdát,
hogy ott tárolhasson néhány dolgot. Az eset során az apa mellett 11 rokon is életét veszítette.
http://www.bbc.com/news/world-asia-36127892?ocid=socialflow_facebook&ns_mchannel=social&ns_
campaign=bbcnews&ns_source=facebook

***
Okos, növényi alapú csomagolóanyag projektet indítottak el
Egy norvég kutatócsoport olyan biológiailag lebomló csomagolóanyagok létrehozásán dolgozik, amelyek
meghosszabbítják az élelmiszer eltarthatósági idejét, és arról is tájékoztatja a fogyasztókat, ha a termék lejárt.
A csomagolást biopolimerek alkotják, amelyekhez nanorészecske komponenseket adnak hozzá. Ez élelmiszertartósítási tulajdonságokkal ruházza fel a csomagolást – mondta a projekt egyik munkatársa. A hagyományos
műanyag csomagolás lehetővé teszi a levegő bejutását, amely lerövidíti a tárolhatóság időtartamát, de az új
termék esetében oxigéngátakkal érik el, hogy a termékhez ne jusson be oxigén. A szenzorok kimutatják, ha az
élelmiszer hőmérséklete túl magas a biztonságos tároláshoz, vagy ha egy tejtermék megsavanyodott. Ha az élelmiszer megromlik, a csomagolóanyag színe megváltozik.
http://www.thedailymeal.com/news/eat/smart-plant-based-food-packaging-project-gets-approval/050316

***
Csökkentek az élelmiszer-higiéniára vonatkozó ellenőrzések az Egyesült Királyságban
Kutatások szerint az élelmiszer-higiéniai ellenőrzések az Egyesült Királyságban 2003 óta 15%-kal estek – a
szakértők a közegészségügyi kockázatra igyelmeztetnek. A Local Government Association elmondása szerint keményen dolgoznak azon, hogy az élelmiszerbiztonság fenntartását ne veszélyeztethessse a költségvetés.
A miniszterek szerint a köz biztonsága „kiemelkedő” és a „helyi önkormányzatok többsége továbbra is tud
gazdálkodni a költségvetésből, és munkájukkal továbbra is növelik, vagy legalábbis fenntartják a lakosság elégedettségét. Egy tanulmány szerint, amely a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) adatait mutatja be, majdnem 47 ezerrel kevesebb ellenőrzést végeztek 2014-ben, mint 2003-ban. A megbüntetett létesítmények száma
szintén 35%-kal csökkent ugyanebben az időszakban.
http://www.bbc.com/news/uk-36171891

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Egészségre ártalmas baktériumok miatt tiltottak be sajtot Angliában
Megbüntettek egy somerset-i sajtkészítőt, aki londoni termelői piacokon árulta termékeit, mivel azok patogén
mikroorganizmusokat tartamaztak. A gyártó Alham Wood Cheeses nevű gazdaságában mozzarella és fehér
sajtokat készített, és üzleteknek, valamint pizzériáknak árulta azokat. A vizsgálatok kimutatták, hogy termékei
Listeriával, Salmonellával és E. colival szennyezettek. A gyártó hölgy bűnösnek vallotta magát a 2013-as Élelmiszerbiztonsági és Higiéniai Előírások (2013 Food Safety and Hygiene Regulations) megsértésében, amiért
átszámolva közel 2 millió forintnyi összegre bírságolták.
http://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-36163283

***
Egy új tanulmány a teljes tej fogyasztását javasolja
Egy új tanulmány szerint az alacsony zsírtartalmú vagy zsírmentes tejet fogyasztók esetében magasabb a cukorbetegség kialakulásának kockázata, mint a teljes tejet választók esetében. A US News & World Report jelentése
szerint 3333 felnőtt vérét 15 éven keresztül vizsgálták, és úgy találták, hogy a teljes zsírtartalmú tejtermékeket
fogyasztók esetében ez a kockázat átlagosan 46 százalékkal alacsonyabb volt. A Circulation nevű folyóiratban
megjelent tanulmány arról ír, hogy minél magasabb a vérplazma tejből származó zsírsavszintje, annál alacsonyabb a cukorbetegség kialakulásának kockázata. A kutatók szerint szükség van a tejzsír lehetséges egészségügyi hatásainak jobb megismerésére.
http://insider.foxnews.com/2016/04/06/study-skim-and-low-fat-milk-increases-diabetes-risk

***
Nagy-Britannia legtöbb részén nem kötelesek az éttermek feltüntetni a kapott minősítést
Az angol BBC nyomozásai számos jól ismert étterem-lánc által felszolgált jégen fekália és baktérium szennyezettség nyomait találták. Azonban egyik cikkükben arról írnak, hogy bár az éttermek az ellenőrzések után a
higiéniára vonatkozóan pontok formájában minősítést kapnak, azt azonban nem kötelesek feltüntetni az üzletükben, Angliában, Skóciában és Észak-Írországban. Az ellenőrök által adható pontszámok közül a legjobb az
öt, a legrosszabb pedig az egy. A kiadott minősítések ugyan megtekinthetőek a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) honlapján, azonban nem egyszerű, ha kiválasztunk útközben egy éttermet, de okostelefon híján nem
tudjuk leellenőrizni mennyire biztonságos azon a helyen ételt fogyasztanunk.
http://www.bbc.com/news/magazine-36112111

***
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Jogszabályok / Legislations
Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2016/635 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a 2870/2000/EK rendelet mellékletének
bizonyos, a szeszes italok elemzésére vonatkozó referencia-módszerek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/636 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-ilizobutirát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/637 rendelete (2016. április 22.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/638 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról és az
540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/645 végrehajtási határozata (2016. április 22.) a bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2016) 3261. számú dokumentummal történt) ( 1 )
A Bizottság (EU) 2016/600 végrehajtási határozata (2016. április 15.) a 2007/453/EK határozatnak a Románia
BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2186. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/598 végrehajtási határozata (2016. április 14.) az Euphausia superba krillből származó
lipidextraktumnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2016/548 végrehajtási rendelete (2016. április 8.) a diammónium-foszfát egyszerű anyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/549 végrehajtási rendelete (2016. április 8.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek
a bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, a famoxadon, a lumioxazin, a DPX KE 459 (lupirszulfuron-metil), a
metalaxil-M, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a tiabendazol és a tifenszulfuron-metil hatóanyag
jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/535 végrehajtási rendelete (2016. április 5.) a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a
friss húsok Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy ezek
részei jegyzékének Szingapúrra vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról
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Jogszabályok / Legislations
A Bizottság (EU) 2016/479 rendelete (2016. április 1.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor
nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/460 rendelete (2016. március 30.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/452 rendelete (2016. március 29.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kaptán, propikonazol és
spiroxamin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/486 rendelete (2016. március 29.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciazofamid, cikloxidim, diluorecetsav, fenoxikarb, lumetralin, luopikolid, lupiradifuron, luxapiroxád, krezoxim-metil, mandesztrobin,
mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin és telutrin megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében
történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/459 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az
ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és
egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”)
Az EGT Vegyes Bizottság 1/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/489]
Az EGT Vegyes Bizottság 2/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/490]
Az EGT Vegyes Bizottság 3/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/491]
Az EGT Vegyes Bizottság 4/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/492]
Az EGT Vegyes Bizottság 5/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/493]
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Jogszabályok / Legislations
Az EGT Vegyes Bizottság 6/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/494]
Az EGT Vegyes Bizottság 7/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/495]
Az EGT Vegyes Bizottság 8/2015 határozata (2015. február 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2016/496]

***
Kér jü k, aj án lj a hírle velün ket kol légáina k, ismerős einek, b arát aina k. Az új felirat kozás okat a
hirle vel-ek i-felirat kozas (ku kac) le v list01 (p ont) nebi h (p ont) gov (p ont) hu
e-mai l címre vár ju k.
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reply to t hat mess age, ke eping t he subj e c t. If you do not w ish to b e subs cr ib e d to t his list, ple as e s end us
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