Szemelvények

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment

F ood Safety

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Élelmiszerbiztonsági

h t t p : / / p o r t a l . n e b i h . g o v. h u
2016. évi 05. szám
Issue no. 05/2016
Kiadva/Issued:
16/06/2016

Hazai aktualitások
Hungarian news

3

EFSA hírek
EFSA news

4

Hírek az Európai Unióból
News from the European Union

7

Hírek az Európai Unión kívül
News outside the EuropeanUnion

13

Nemzetközi szervezetek hírei
News of international organizations

14

Hírek a tudományos világból
News of science

17

Élelmiszerbiztonság a médiában
Food safety in the media

19

Jogszabályok
Legislation

28

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság hírlevele
Ki adja / Issu ed by : NÉBIH, É lelmiszerbiztons ág i Ko ckázatér tékelési Igazgatós ág
Fel el ős sz erkesztő: Dr. Szeitzné Dr. Szab ó Már i a

* Sz erkesztő: D orog házi Eni kő

E-mai l: hirle vel-ek i@nebi h.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Tartalom / Contents

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 05/2016
Kiadva/Issued: 16/06/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 05. szám

Hazai aktualitások / Hungarian news
Hazai aktualitások / Hungarian news
Cserepes bazsalikomokat tesztelt a NÉBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) cserepes bazsalikomokat vizsgált Szupermenta projektjének keretében. A
hivatal szakemberei élelmiszerbiztonsági és
növényvédelmi szempontok szerint vizsgálódtak. A hatóság munkatársai a hazai áruházakban végzett polc-felmérés alapján hat
mintát vettek a termesztés helyén. A mintákon a NÉBIH laboratóriumaiban elvégezték a növényvédőszer-maradék, a nitrit-nitrát tartalom és a mikrobiológiai vizsgálatokat is, amelyek eredménye minden esetben negatív lett. Ellenőrizték továbbá, hogy a termelők
betartották-e a növényvédelmi előírásokat. A hatósági szemle során áttekintették a permetezési napló megfelelő vezetését is, azaz hogy jól dokumentálták-e a növényvédő szeres kezelést a bazsalikomokon egészen az
előállítástól a felhasználásig. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt oldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/-/cserepes-bazsalikomokat-tesztelt-a-nebih

***
Megjelent a Konyhasziget magazin Szupermenta különszáma

***
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA hírek / EFSA news
A kártevők kockázatáról szóló konferencia szerveznek Pármában
Idén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (Párma, Olaszország) ad otthont a kártevők kockázatával foglalkozó nemzetközi kutatói csoport (IPRRG) évente megrendezésre kerülő konferenciájának. A kártevők magukba foglalnak minden olyan növényi, állati vagy más patogén fajokat, törzseket vagy biotípusokat,
amelyek növényeket vagy állatokat károsíthatnak. Az IPRRG először 2007-ben ült össze, mint kártevői kockázatot térképező munkacsoport. Tagjai kutatókból és gyakorlati szakemberekből áll, céljuk hogy komoly
és precíz kutatásokon alapuló fejlett kártevői kockázatot modellező és feltérképező módszert fejlesszenek ki.
A konferencia 2016. augusztus 23-26-ig kerül megrendezésre.
Pest risk conference comes to Parma
EFSA is to host this year’s annual meeting of the International Pest Risk Research Group (IPRRG) at EFSA’s
headquarters in Parma, Italy. he meeting will take place from 23-26 August 2016.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160524

***
Állatgyógyszer maradékok állatokban és élelmiszerekben
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) most közzétett jelentése a 2014. évi monitoring adatokat
foglalja össze. A jelentés kitér az uniós szabályozásban meghatározott határértékeknek való megfelelőségi arányokra számos állatgyógyszer vonatkozásában, a nem engedélyezett anyagokra, és az állatokban, állati eredetű
élelmiszerekben lévő szennyezőanyagokra. Az Európai Unió 28 tagállama 730 ezer mintát jelentett 2014-ben.
2014-ben a célzott mintavételek esetében a nem-megfelelő minták aránya kissé emelkedett (0,37%). Az előző
hét évben ez az arány 0,25-0,34% között volt. Az elmúlt hét év eredményeivel összehasonlítva kicsit magasabb
volt a nem-megfelelő minták aránya a rezorcinsav lakton vonatkozásában, a szennyezők közül a nehézfémek,
valamint a mikotoxinok esetében.
Recent data on veterinary drug residues in animals and food
EFSA’s data report summarises the monitoring data from 2014, including compliance rates with EU residue limits, for a
range of veterinary medicines, unauthorised substances and contaminants found in animals and animal-derived food.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/923e

***
FEEDAP Panel júliusi ülése
Már lehet regisztrálni megigyelőként az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) adalékanyokkal, és állati takarmányoknál használt termékekkel és alapanyagokkal foglalkozó szakbizottságának (FEEDAP) következő ülésére, amely 2016. július 13-án lesz, Brüsszelben. A jelentkezni 2016. június 20-ig fogadják az EFSA
honlapján.
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EFSA hírek / EFSA news
Attend scientific meetings open to observers
Registration is now open for Observers for the open plenary meeting of FEEDAP which will take place in Brussels,
on 13th July 2016.
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers

***
Élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok növényi olajokban és élelmiszerekben
A pálmaolajban, más növényi olajokban, margarinokban és néhány feldolgozott élelmiszerben a feldolgozás
során keletkező glicerin-alapú szennyező anyagok lehetséges egészségügyi kockázatot jelentenek az ezeket az
élelmiszereket átlagos mennyiségben fogyasztó iatal korcsoportokban, és a nagyfogyasztók esetében minden
korcsoportban. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a következő anyagok közegészségügyi kockázatát értékelte: glicidil-zsírsavészterek (GE) 3-monoklórpropándiol (3-MCPD) és 2-monoklórpropándiol
(2-MCPD), és a szennyezők zsírsavészterei. Ezek az anyagok az élelmiszerek feldolgozásakor keletkeznek, elsősorban a növényi olajok magas hőmérsékleteken (kb. 200 °C) történő inomításakor. A szennyezők (GE,
3-MCPD, 2-MCPD és észtereik) legnagyobb mennyiségben, pálmaolajban és pálmazsírban vannak jelen, utána következnek a többi növényi eredetű olajok és zsírok. A három évnél idősebb fogyasztók esetében a szenynyezők bevitelének forrásai a margarinok, a sütemények és torták.
• Glicidil-észterek
A glicidil-zsírsavészterek genotoxikus, rákkeltő anyagok, ezért az EFSA szakértői nem állapíthattak meg biztonságosnak mondható szintet ezekre a szennyezőkre. Amikor az élelmiszerekben akaratlanul jelenlévő
genotoxikus, rákkeltő anyagokat értékelik az EFSA szakértői, akkor expozíciós küszöbértékkel (margin of
exposure, MoE) számolnak a fogyasztók biztonságának értékelése során. Minél magasabb a MoE érték, annál
nagyobb a fogyasztók biztonsága. A fogyasztók biztonságának értékelése során az EFSA szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a glicidil-észterek (GE) lehetséges egészségügyi kockázatot jelentenek a iatal korcsoportokban már átlagos kitettség esetén is, a nagyfogyasztók körében pedig minden korcsoportban. A kizárólag
tápszert fogyasztó csecsemők esetében a kockázat különösen magas, hiszen az ő esetükben az expozíció az
alacsony kockázatúnak mondható szintnek a tízszerese is lehet. Az értékelés azt is feltárta, hogy pálmaolajokban és zsírokban mérhető GE szintek 2010 és 2015 között a felére csökkentek a gyártók által önkéntesen tett
intézkedések hatására. Ennek eredményeként csökkent a fogyasztói expozíció.
• A 3-MCPD expozíciója a biztonságos szint felett van, a 2-MCPD-re nincs elég adat
A 3-MCPD-re és zsírsavésztereire tolerálható napi bevitelt (TDI) állapított meg az EFSA, 0,8 µg/testtömeg kilogramm értékben, tekintettel arra, hogy állatkísérletekben az anyag szervekre gyakorolt káros hatása bizonyítást
nyert. A 2-MCPD vonatkozásában azonban olyan korlátozottak a toxikológiai információk, hogy nem lehetett
biztonságos szintet megállapítani.
A 3-MCPD becsült átlagos és magas expozíciója a iatal korcsoportokban (beleértve a serdülőket) túllépik a
TDI értéket, ezért káros egészségügyi hatás felmerülhet. A legtöbb fogyasztó esetében a 3-MCPD és 2-MCPD
kitettség legfőbb forrása a pálmaolaj. A 3-MCPD és zsírsavészterei szintje a növényi olajokban többnyire változatlan maradt az elmúlt öt évben.
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EFSA hírek / EFSA news
Process contaminants in vegetable oils and foods
Glycerol-based process contaminants found in palm oil, but also in other vegetable oils, margarines and some
processed foods, raise potential health concerns for average consumers of these foods in all young age groups, and
for high consumers in all age groups. European Food Safety Authority (EFSA) assessed the risks for public health
of the substances: glycidyl fatty acid esters (GE), 3-monochloropropanediol (3-MCPD), 2-monochloropropanediol
(2-MCPD), and their fatty acid esters. he substances form during food processing, in particular, when reining
vegetable oils at high temperatures (approx. 200°C).
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a

***
Az EFSA felhívást indít két tudományos testületének megújítására
Ön tudós és jártas a kémiai kockázatértékelésben? Szeretne szerepet játszani az európai élelmiszerbiztonság
fejlődésében? Akkor jelentkezzen az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszer-összetevőkkel
és csomagolással foglalkozó két tudományos testületébe, és legyen részese a vezető élelmiszerbiztonsági tudósok európai hálózatának. A sikeres pályázók 2017. július 1-jétől tagjai lehetnek az élelmiszer-adalékanyagok
és élelmiszerekhez adott tápanyagforrások tudományos testületének (ANS), vagy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok, enzimek, aromaanyagok és technológiai segédanyagok tudományos testületének (CEF).
Az EFSA a vegyi anyagok kockázatértékelésében szakértelemmel rendelkező tudósok jelentkezését várja.
Az ANS testület konkrétan az élelmiszer-adalékanyagok, tápanyagforrások és más, az élelmiszerekhez szándékosan hozzáadott anyagok, például növények és növényi kivonatok használatának biztonságosságával kapcsolatos kérdéseket vizsgál. A CEF testület szakértői az élelmiszerenzimek és aromaanyagok, a műanyagok és más,
az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok előállításában felhasznált vegyi anyagok, valamint a folyamatok és technológiai segédanyagok értékelésére specializálódnak. Az ANS testület munkájában az elkövetkező
években az élelmiszer-adalékanyagok átértékelésének programja lesz a középpontban, különös tekintettel az
emulgeálószerekre, a stabilizátorokra, a zselésítő anyagokra és az édesítőszerekre. CEF-szakértőink egyik fő
feladata az élelmiszerenzimek értékelése lesz, beleértve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokból származókat, hogy létre lehessen hozni ezek uniós szinten jóváhagyott jegyzékét. A jelentkezési határidő
2016. június 30. Részletes információk az EFSA weboldalán megjelent pályázati felhívásban találhatók.
EFSA to renew membership of two scientific panels
EFSA has launched 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). Interested experts shall apply by 30 June 2016.
https://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

***
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További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
FSA: Allergia és intolerancia
Kiemelt téma az allergiáról és intoleranciáról szóló összefoglaló tájékoztató oldal a brit élelmiszerbiztonsági
hivatal (FSA) honlapján. Az Egyesült Királyságban a gyermekek 8%-át és a felnőttek 2%-át érinti valamilyen
allergia vagy intolerancia. 2014 decembere óta az élelmiszerallergénekről szóló törvény életbelépése nagyban
megkönnyíti az allergiával élők mindennapjait élelmiszervásárláskor vagy házon kívüli étkezéseknél. Az oldalon megtekinthető egy videót arról, hogyan befolyásolja az allergia és az intolerancia az érintettek életét, milyen
nehézségekkel kell megküzdeniük nap, mint nap. A 14 fő allergénről készült egy rajzos tájékoztató is, mely elérhető a hivatal honlapján. Az oldalon továbbá útmutató is található az élelmiszervállalkozások számára az allergének megfelelő jelöléséhez, illetve további információkat is találhatnak az allergén-forrásokról: infograikákat,
iskolai oktatóanyagot és ingyenes online tréninget egyaránt.
Allergy and intolerance
Food allergies and intolerances are life changing. In the UK they afect around 8% of children and 2% of adults.
In December 2014, the law on how allergen information is provided by food businesses changed, to make it easier
when buying food or eating out with an allergy or intolerance.
http://www.food.gov.uk/science/allergy-intolerance

***
FSA Campylobacter monitoring - friss eredmények
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) publikálta friss, egész csirke Campylobacter monitoringjának új
eredményeit. A 2016. januártól márciusig terjedő időszakban a Campylobacterrel fertőzött madarak száma
csökkent, a legmagasabb fertőzöttségi szintet mutató egész csirkék száma pedig azonos a tavalyi év ezen időszakában detektáltakkal. Campylobacter fertőzöttséget a minták 50%-ában mutattak ki, szemben a tavalyi év 71%os eredményével. A negyedévben 1009 mintát vizsgáltak. Az FSA szerint az eredmények azt mutatják, hogy
jó az irány a Campylobacter visszaszorításában. Mindazonáltal, a forgalmazók nemrégiben elkezdtek nyakbőr
nélküli csirkéket árusítani, ami az alacsonyabb fertőzöttségi szintekhez nagyban hozzájárulhat. A mintavétel
technológiáját megváltoztatva, nyáron várható egy újabb felmérés indítása.
Campylobacter quarter three results published
FSA published the latest results from its survey of Campylobacter on fresh shop-bought chickens. he results for
January to March 2016 continue to show a decrease both in the number of birds with Campylobacter on them and
those with the highest level of contamination from the equivalent quarter last year.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15162/campylobacter-quarter-3-results-published

***
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További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
FSA tanácsok a sárgabarackmag és keserűmandula-bél fogyasztóknak
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) nem javasolja a keserű barackmag fogyasztását – beleértve a por állagú változatot is –, mert a magban található természetesen előforduló vegyület (amigdalin) elfogyasztás után
cianiddá alakul. A frissített javaslat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) nemrégiben megjelent
értékelésén alapul. A keserű barackmagon túlmenően az édes barackmag, a keserű mandulabél és ezek porított
formái sem javasoltak, mivel ugyanez a toxikus vegyület bennük is megtalálható. A cianid hányingert, lázat,
fejfájást, alvászavarokat, szomjúságot, levertséget, idegességet, ízületi- és izomfájdalmakat, alacsony vérnyomást okozhat, extrém esetben a magas bevitel kimenetele végzetes is lehet. Az EFSA állítása szerint egy felnőtt
számára akár egy fél nagyméretű mag, egy kisgyermek számára egy fél kisméretű mag is már meghaladhatja a
biztonságos szintet.
Advice on apricot kernels and bitter almond kernels
FSA advises that bitter apricot kernels including the powdered forms should not be eaten. his is because a naturallyoccurring substance in the kernels changes – ater people eat the products – to cyanide. he updated advice follows a
recent evaluation by the European Food Safety Authority. FSA also advises that sweet apricot kernels, bitter almond
kernels and powdered forms are not eaten as the same toxic chemical can be present in these also.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15138/advice-on-apricot-kernels-and-bitter-almondkernels

***
Az FSAI sem javasolja a barackmag-fogyasztást a cián mérgezés kockázata miatt
Az brit hatósághoz (FSA) hasonlóan az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) is igyelmezteti a fogyasztókat
a barackmag-fogyasztásból adódó cianid mérgezés kockázatára. Főképpen a gyermekek esetében kell kerülni
ezeket a termékeket. Azon felnőtteknek, akik a igyelmeztetés ellenére tovább fogyasztják, napi 1-2 barackmagnál több nem javasolt. Az FSAI szerint jelenleg a jogszabályok nem tiltják a barackmagok árusítását, habár ez
az ügy jelenleg is napirenden van az Európai Bizottságnál. A barackmagot árusító élelmiszervállalkozásoknak
a fenti elveket tükröző igyelmeztető jelzésekkel kellene ellátnia a címkéket.
FSAI advises against eating apricot kernels due to risk of cyanide poisoning
he FSAI advised consumers not to eat apricot kernels, as eating them can lead to a risk of cyanide poisoning.
FSAI stresses that children should not eat these products. For those adults who do decide to continue to eat them
despite this warning, they should not exceed more that 1-2 apricot kernels per day.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/apricot_kernels_advice_12052016.html

***
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További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
FSAI jelentés a születési rendellenességek kockázatának megelőzési lehetőségeiről
Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) nemrégiben megjelent összefoglalója szerint kiemelkedő fontosságú, hogy a fogamzásképes korban lévő nők több folsavat vigyenek be a szervezetükbe, hogy csökkentjen
a születési rendellenességek incidenciája Írországban. A jelentés kiértékeli a folsav bevitel növelés hatásosságát nőknél étrend-kiegészítők és dúsított élelmiszerek fogyasztásán keresztül. A megfelelő folsav bevitel a
terhesség korai szakaszában a velőcső záródási rendellenességek 70%-át megakadályozza. Ennek ellenére a
becslések szerint a fogamzásképes korban lévő ír nők csupán 36%-ának megfelelő a folsav-szintje a vérében,
ami az optimális védettséget biztosítja a magzat számára a velőcső záródási rendellenességekkel szemben.
Egy 1993-as ír ajánlás szerint, minden e korban lévő nőnek napi 400 mikrogramm folsavat kellene szednie,
tekintet nélkül arra, hogy éppen tervez-e gyermeket, vagy sem. A jelentés két megoldási javaslattal áll elő
probléma kezelésére.
FSAI report proposes options to reduce risk of severe birth defects
A scientiic report published by the FSAI highlights the need for women of childbearing age to have higher intakes
of folic acid, in order to reduce the incidence of severe birth defects in Ireland. It is currently estimated that only
36% of women of childbearing age in Ireland have blood folate levels that are adequate for optimal protection
against neural tube defects.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/folic_acid_report_04052016.html

***
ANSES nyilvános konzultáció: a titán-dioxid belégzése rákkeltő
Több fajta titán-dioxid (TiO2) létezik. Ezek különböznek aszerint, hogy milyen azok kristály szerkezete és
szemcseméret-eloszlása. Sok éve használják a titán-dioxidot a mikron léptékű pigmentek előállításához.
A nanoméretű por elnyeli az ultraibolya-sugárzást, így a titán-dioxid megtalálható számos termékben (kozmetikumok, élelmiszerek, stb), és az építőiparban (építési és közművek). 2006-ban a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a titán-dioxidot a „lehetséges emberi rákkeltő” vegyületek (2B csoport) közé sorolta. A francia
élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) a jelenleg rendelkezésre álló adatok elemzését követően bizonyítottnak
látja, hogy a titán-dioxid patkányokban belégzést követően rosszindulatú daganatokat okozhat. Az ANSES javaslatot nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA), mely szerint a titán-dioxid belégzése rákkeltő (1B kategória). 2016. május 31. óta, az ANSES javaslata nyilvános konzultáció tárgya, amely felkerült az
ügynökség honlapjára, hogy az érdekeltek véleményezhessék, benyújthassák a rendelkezésére álló tudományos
érveiket vagy bármely egyéb információt. Negyvenöt nap után a 1272/2008/EK rendeletben leírtak szerint a
javaslatokat értékelik, végül az ECHA kockázatértékelési bizottsága kialakítja végleges véleményét. E vélemény
alapján az Európai Bizottság dönt a vegyület végleges besorolásáról.
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ANSES’s proposal for titanium dioxide to be classified as carcinogenic by inhalation
ANSES has submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for titanium dioxide to be classiied
as a Category 1B carcinogen by inhalation.
https://www.anses.fr/en/content/ansess-proposal-titanium-dioxide-be-classiied-carcinogenic-inhalation-submitted-public

***
ANSES: a metil-higany klorid a reprodukciót károsító hatású, mutagén és karcinogén vegyület
A francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) javaslatot nyújtott be az Európai Vegyianyag Ügynökségnek
(ECHA), hogy a metil-higany kloridot minősítsék a reprodukciót károsító (1A kategória), mutagén (2. kategória), karcinogén (2. kategória) vegyületnek és célszervi toxicitásában (idegrendszeri, vese) 1. kategóriájúnak.
Ez a javaslat nyilvános konzultációra került az ECHA honlapján annak érdekében, hogy minden érintett fél véleményezhesse, a rendelkezésére álló tudományos ismeretek vagy bármely egyéb információ alaján. A nyilvános
konzultációt követően, az ECHA kockázatértékelési bizottsága végleges véleményt fogad el, amit el fog küldeni az
Európai Bizottsághoz, hogy segítsen eldönteni, hogy az ANSES által javasolt osztályozás megfelel-e a vegyületek
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben előírtaknak.
ANSES’s proposal for methylmercury chloride to be classified as toxic for reproduction, mutagenic and
carcinogenic submitted for public consultation
ANSES has submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for methylmercury chloride to be
classiied as toxic to reproduction Category 1A, mutagenic Category 2, carcinogenic Category 2 and for speciic
target organ toxicity (nervous system, kidney) Category 1.
https://www.anses.fr/en/content/ansess-proposal-methylmercury-chloride-be-classiied-toxic-reproductionmutagenic-and

***

Roger Genet-t nevezték ki az ANSES főigazgatójának
2016. május 27-én adták hírül a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) honlapján, hogy Roger Genet-t
nevezték ki a hatóság új főigazgatójának. A főigazgatói székben Marc Mortureux-t követte. Az 57 éves új főigazgató fő kutatási területe az enzimológia és a fehérje kutatás volt. Tudományos karrierjének nagy része az
Atomenergia Bizottsághoz (CEA) kötődik.
Roger Genet appointed Director General of ANSES
Roger Genet has been appointed Director General of the French Agency for Food, Environmental and Occupational
Health & Safety, thereby succeeding Marc Mortureux.
https://www.anses.fr/en/content/roger-genet-appointed-director-general-anses

***
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Román workshop a közelmúlt EHEC járványának tapasztalatairól
A Romániában történt, hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) okozó enterohemorrágiás E. coli (EHEC) járványt követően, az Egészségügyi Világszervezet európai régió (WHO/Europe) és a tagállami WHO iroda 2016.
május 31-június 1-jén nemzeti multiszektorális workshopot rendezett Bukarestben az élelmiszerbiztonsági és
zoonotikus eseményekre adott reakció témájában. A közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági és állatorvosi területek nemzeti szakértői osztották meg kockázatbecslési és kockázatkezelési tapasztalataikat az EHEC járvány
esetéből kiindulva. A workshop alkalmas fórum volt a tanulságok levonására és alkalmat teremtett a szektorok
közti kapcsolatok erősítésére is.
WHO brings together high-level experts after a recent EHEC outbreak associated with HUS
Following the enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) outbreak associated with haemolytic uraemic
syndrome (HUS) in Romania, WHO/Europe and the WHO Country Oice in Romania held on 31 May–1 June
2016 a national and multisectoral workshop in Bucharest focusing on response to food safety and zoonotic events.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/food-safety/news/news/2016/06/who-brings-togetherhigh-level-experts-ater-a-recent-ehec-outbreak-associated-with-hus-to-discuss-lessons-learned-and-the-way-forward

***
Hírek a DG SANTE oldalán
•

•

•

•

•
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Európai Uniós Egészségügyi Díj az antimikrobiális rezisztencia ellen harcoló civil szervezeteknek: 2016-ban
az Európai Bizottság Egészségügyi Díj minősítő testülete elismeri és jutalmazza az európai civil szervezetek
erőfeszítéseit és eredményeit az emberi egészség érdekében az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának
megakadályozására. Minden nemzetközi, európai, nemzeti és regionális nem kormányzati szerv, melyet
törvényesen bejegyeztek az EU tagállamaiban vagy más országban, és részt vesz a Harmadik Egészségügyi
Programban, elnyerheti ezt a díjat. A jelentkezési határidő: 2016. július 31.
Az Ms8 x Rf3 x GT73 olajrepce: Az EFSA közzétette véleményét egy új élelmiszer és takarmány felhasználási célú géntechnológiával módosított olajrepcéről. Az 1829/2003/EK rendelet szerinti elismerési kérelemről
kialakított véleményhez egy hónapig lehet észrevételeket tenni.
Növényegészségügy: új intézkedéseket fogadott el a Bizottság a Xylella fastidiosa ellen: A Xylella fastidiosa
a világ egyik legveszélyesebb baktériuma. A tagállami szakértők 2016. áprilisi jóváhagyását követően május
14-én megjelent a Bizottság határozata a kórokozó Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések módosításáról. Ezek az intézkedések naprakésszé teszik a meglévő
sürgősségi rendelkezések egyes elemeit (789/2015/EU határozat), és igyelembe veszik a Xylella fastidiosa
elterjedését az olasz Puglia régióban, és az új járványt Lecce környékén. Egy kibővített, zárolt területet jelöltek ki annak érdekében, hogy megakadályozzák a baktérium további terjedését az Unió területén.
Új tudományos bizottságok alakuló ülése Luxemburgban (2016-2021 időszak): Az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottság (SCHEER) és a fogyasztóvédelmi tudományos
bizottság (SCCS) tagjait üdvözölte az egészség és fogyasztóvédelmi főigazgató Xavier Prats Monné (DG
SANTE) és a luxemburgi egészségügyi miniszter Lydia Mutsch.
Pályázati felhívás jelentetett meg az élelmiszer-veszteségek és –hulladékok európai platformja: A FUSIONS
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•

uniós inanszírozású kutatási projekt legfrissebb értékelése szerint az EU28 tagállamaiban évente mintegy
88 millió tonna élelmiszer-hulladék termelődik, melynek becsült értéke 143 milliárd euró. Az EU-ban az
előállított élelmiszerek közel 20%-a válik hulladékká, miközben az EU-ban 55 millió ember nem jut minden másnap minőségi ételhez (Eurostat, 2015. október).
SCHER végleges vélemény az emberi egészségre és a környezetre potenciális kockázatot jelentő ciánamid
trágya használatáról: Az Európai Bizottság és az Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága (SCHER) megállapította, hogy a káros hatásokat az emberre és a környezetre nem lehet kizárni, ha
kalcium-ciánamidot használnak a jelenlegi arányban.
News at DG Sante

•
•
•
•
•
•

EU Health Award for NGOs ighting Antimicrobial Resistance launched
Oilseed rape Ms8 x Rf3 x GT73
Plant Health: New Measures against Xylella Fastidiosa adopted by Commission
Inaugural meeting of the Scientiic Committees (term 2016-2021) in Luxembourg
Call for applications for European Platform on Food Losses and Food Waste launched today
SCHER inal Opinion on potential risks to human health and the environment from the use of calcium
cyanamide as fertiliser

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

***
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>>

***
12.

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 05/2016
Kiadva/Issued: 16/06/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 05. szám

Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
CFIA: Vibrio útmutató frissítése
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) kiterjeszti az élő osztriga Vibrio parahaemolyticus (Vp) tartalmára vonatkozó bakteriológiai útmutató alkalmazási hatályát. Az ideiglenes útmutató, ami a CFIA haltermék szabvány- és módszer-kézikönyvében található, ezentúl az összes élő osztriga végtermékre vonatkozik,
függetlenül attól, hogy hazai tenyésztés vagy import termék. Eszerint öt mintából egy sem haladhatja meg a
100 MPN/g határértéket. A regisztrált létesítményeknek át kell tekinteniük HACCP rendszereiket annak biztosítására, hogy a Vp eliminációs és csökkentő lépéseik hatékonyak-e az útmutatónak való megfelelésben.
A HACCP rendszerek felülvizsgálatának megvalósítása idejére átmeneti intézkedéseket vezetnek be.
Update to the Vibrio parahaemolyticus guideline
CFIA is expanding the scope of application of the bacteriological guideline for Vp in live oysters. he interim
bacteriological guideline for Vp, found in the CFIA’s Fish Products Standards and Methods Manual will apply to
all live oysters (end product), whether domestically produced or imported. his means that no sample can exceed
100 MPN per gram in each of ive subsamples.
http://www.inspection.gc.ca/food/ish-and-seafood/communiques/update-to-the-vibrio-parahamolyticusguideline/eng/1463503895251/1463503932613

***
Kanada: Génmódosított lazac jóváhagyása
A Health Canada és a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) alapos és szigorú tudományos áttekintést
végzett a genetikailag módosított AquAdvantage Salmon lazac élelmiszer és élőállat takarmány célú felhasználásáról, és megállapították, hogy emberekre és élőállatokra nézve biztonságos és tápláló, mint hagyományos
lazac. Ezek voltak a kanadai kormány végső tudományos értékelései, amik az AquAdvantage Salmon kereskedelmének engedélyezéséhez vezettek. A genetikailag módosított lazacot a korai életszakaszban történő növekedés gyorsítása céljából hozták létre azáltal, hogy egy növekedési hormon gént juttattak a chinook lazacból egy
atlanti-óceáni lazacba. A lazacot külön biztonsági és táplálkozási szempontból is értékelték, valamint környezeti értékelést és humán egészségügyi kockázatbecslést is végeztek.
Health Canada and Canadian Food Inspection Agency approve AquAdvantage Salmon
HC and CFIA have completed thorough and rigorous scientiic reviews of AquAdvantage Salmon (a genetically
modiied – GM – salmon) for food and livestock feed use and determined that it is as safe and nutritious for
humans and livestock as conventional salmon. hese were the inal Government of Canada scientiic assessments
required to allow AquAdvantage Salmon to be sold in Canada.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1068309&tp=980

***
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FAO: A klímaváltozás hatásai
A klímaváltozással lépést kell tartania az élelmiszer- és mezőgazdaságnak is. A növekvő hőmérsékletek, változások a csapadékban, kiszámíthatatlan időjárási viszonyok, valamint a kártevők és betegségek klímaváltozás okozta előfordulása veszélyezteti a mezőgazdasági termelékenységet és az élelmezésbiztonságot. A világ
népessége emellett stabilan növekszik és 2050-re elérheti a 9,6 milliárdot. A növekvő igény kielégítéséhez a
mezőgazdasági és élelmiszer rendszereknek alkalmazkodniuk kell a klímaváltozás ártalmas hatásaihoz és rugalmasabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá kell válniuk. Többek között ez lesz a témája az idei Élelmezési Világnapnak. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) összeállítása hét tényt mutat be a
klímaváltozásról és arról, mit tesz a FAO a hatások csökkentése érdekében. Valamint megjelent a FAO legújabb
gyerekkönyve, amelynek üzenete, hogy a napi tevékenységek megváltoztatásával hogyan befolyásolhatja a jövőt a iatalság. Az összeállításban kiemelt, élelmiszer- és mezőgazdasági témájú hét területen változtatás szükséges. Ezekkel ösztönözhetők a gyerekek a változtatásra.
Climate is changing – food and agriculture must too
On the frontline of climate change, efects are real and measurable. As climate change evolves, food and agriculture
need to follow suit. Rising temperatures, changes in rainfall, erratic weather patterns and the prevalence of pests
and diseases resulting from climate change threaten agricultural productivity and therefore undermine global
food security.
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/413181/

***
FAO: Mezőgazdasági beruházással a klímaváltozás ellen
A mezőgazdaság a szegénység és az éhezés csökkentése mellett a klímaváltozás problémájában is kulcsszerepet játszhat – Maria-Helena Semedo, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) főigazgatóhelyettese szerint. A mezőgazdaság segíthet a klímaváltozás hatását csökkenteni, ezáltal elősegíti a közösségek
alkalmazkodóképességét. A főigazgató-helyettes ezt a fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó magasrangú
rendezvényen mondta, az ENSZ Központban. A rendezvényen 175 ország írta alá a 2015 decemberében létrejött Párizsi Klímaváltozási Egyezményt, mely elismeri az élelmezésbiztonság biztosításának és éhezés leszámolásának alapvető prioritását valamint az élelmiszerelőállító rendszerek sérülékenységét a klímaváltozással
szemben. A klímaváltozás hatásainak fő célterületei között megtalálható a mezőgazdaság. A vidéki szegény és
kistermelő gazdákat súlyosan érintik ezek a hatások.
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To fight climate change, invest in agriculture
In addition to reducing poverty and hunger, agriculture can play a crucial role in addressing climate change.
http://www.fao.org/news/story/en/item/411696/icode/

***
Európa és Közép-Ázsia célkeresztjében a jobb táplálkozás, fenntartható mezőgazdaság
Az éhezés előfordulásának csökkentése felé tett nagy lépések után Európa és Közép-Ázsia több országa foglalkozik az étrend minőségének javításával, élelmiszer rendszereik átalakításával a klímaváltozáshoz való jobb
alkalmazkodás, a természeti erőforrások felhasználásának optimalizálása valamint a hulladék csökkentése érdekében. A régió 53 országából 48-ban a túlsúlyosság és elhízottság kombinált előfordulása meghaladja az
55%-ot, míg a kaukázusi és közép-ázsiai régió gyerekei közt az alultápláltság mutatói viszonylag magasak. Jó hír
azonban, hogy a régióban számos kormányzat lépéseket kezdett az élelmiszer minőség és a lakosság jobb táplálása érdekében. A FAO főigazgatója szerint továbbra is a dinamikus vidéki gazdaságok elősegítése kell, hogy
a fejlesztés középpontjában maradjon. A FAO ennek támogatására két regionális kezdeményezésbe fogott. Az
első a kistermelők és családi gazdaságok megerősítése, a második a mezőgazdaság és élelmiszerkereskedelem
politikai környezetének fejlesztése oly módon, ami segíti a kis- és középméretű gazdaságok működését. A főigazgató szerint az elvándorlás fő okait kell megszüntetni, a fenntartható fejlődés a biztonságosabb, békésebb
világ fontos eleme. A regionális FAO konferencia hetében sor kerül egy minisztériumi szintű tanácskozásra a
közelmúltban elfogadott Fenntartható Fejlesztési Célokról (SDG).
Europe and Central Asia set sights on better nutrition, sustainable agriculture
Having made major strides in reducing the prevalence of hunger, many countries in Europe and Central Asia are
now looking to improve the quality of people’s diets and transform their food systems in order to adapt to climate
change, optimize the use of natural resources, and cut waste.
http://www.fao.org/news/story/en/item/413106/icode/

***
Véget ért a WHO 69. Közgyűlése
Véget ért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 69. Közgyűlése, amely során új határozatokat hoztak a WHO
nem állami szereplőkkel való kapcsolatáról, fenntartható fejlődési célokról, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokról, a dohányszabályozásról, közlekedési balesetekről és sérülésekről, táplálkozásról, HIV-ről, hepatitisről, mycetomáról, kutatás-fejlesztésről, gyógyszerekhez és integrált egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférésről.
15.
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Sixty-ninth World Health Assembly closes
he Sixty-ninth World Health Assembly closed ater approving new resolutions on WHO’s Framework for
Engagement with Non-State Actors; the Sustainable Development Goals; the International Health Regulations;
tobacco control; road traic deaths and injuries; nutrition; HIV, hepatitis and STIs; mycetoma; research and
development; access to medicines and integrated health services.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/wha69-28-may-2016/en/

***
A JMPR összefoglaló riportja
Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) növényvédőszer-maradékokkal foglalkozó közös szakértői csoportjának ülését a WHO székhelyén Genben
rendezték 2016. május 9-13. között. A JMPR legutóbbi ülésének ajánlása alapján a diazinon, glifozát és
malation peszticidek voltak napirenden, miszerint ezen anyagokra megjelent új tanulmányok miatt újraértékelésük esedékes. A bizottság megállapította, hogy nem valószínű, hogy a diazinon genotoxikus, továbbá nem valószínű, hogy karcinogén kockázatot jelent az emberre az étrendi expozícióból. Az elfogadható
napi beviteli (ADI) értékként 0-0,003 mg/ttkg-ot állapítottak meg, az acetilkolinészteráz gátlás, mint legérzékenyebb végpont alapján. Egyúttal megerősítették a 2006-ban patkányok akut neurotoxicitási vizsgálata
alapján megállapított 0,03 mg/ttkg akut referencia dózist (ARfD). A glifozát étrendi expozíciója nem valószínű, hogy humán karcinogén kockázatot jelent. Megerősítették a glifozátra és metabolitjaira megállapított
0-1 mg/ttkg ADI-t a nyálmirigyre gyakorolt hatások alapján. Az ARfD megállapítását nem tartották szükségesnek az alacsony akut toxicitás miatt. A malation és metabolitjai nem valószínű, hogy humán karcinogén
kockázatot jelentenek az étrendi expozíció következtében. Megerősítették a 0-0,3 mg/ttkg ADI értéket és a
2 mg/ttkg ARfD értéket. Azt is megállapították, hogy a malaoxon nevű metabolit kb. 30-szor toxikusabb,
mint a malation. Emiatt egy 30-szoros potencia faktort kell alkalmazni a szermaradék szintekre mind az
akut mind a krónikus étrendi bevitel becslés során.
Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues - summary report
A Joint Meeting of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Panel of Experts on
Pesticide Residues in Food and the Environment and the World Health Organization (WHO) Core Assessment
Group on Pesticide Residues (JMPR) was held at WHO Headquarters, Geneva (Switzerland), from 9 to 13 May
2016. Diazinon, glyphosate and malathion were placed on the agenda.
http://www.who.int/foodsafety/jmprsummary2016.pdf?ua=1

***
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Hírek a tudományos világból / News of Science
Összefüggés a terhesség alatti mesterséges édesítőszer tartalmú üdítők fogyasztása
és a kisgyermekek testtömegindexe között
Az utóbbi évtizedekben a mesterséges édesítőszerek fogyasztása jelentősen megnőtt a terhes nők körében is.
Állatkísérletek arra utalnak, hogy a magzati korban a mesterséges édesítőszerek hajlamosíthatják az utódot
az elhízásra. Ezt azonban embereknél eddig még nem vizsgálták. Kanadai kutatók a JAMA pediatrics című
tudományos folyóirat májusi számában arra keresték a választ, hogy a terhesség alatti édesítőszeres üdítők fogyasztása hogyan hat a megszületett kisgyermekek testtömegére. A vizsgálatban 3033 anya-gyermek páros vett
részt 2009-2012 között. Az anyák cukros és édesítőszeres üdítőital fogyasztását kérdőív segítségével mérték.
A gyermekek testtömeg indexét egy éves korban határozták meg, 5,1%-uk volt túlsúlyos. Az anyák 29,5%-a fogyasztott édesítőszeres üdítőt a terhesség alatt, 5,1%-uk napi szinten. Az eredmények alapján az édesítőszeres
üdítőket napi szinten fogyasztó anyák gyermekeinél a túlsúly kockázata kétszeres volt az édesítőszeres üdítőket
nem fogyasztó anyákhoz képest. A hatás nem magyarázható sem az anyai BMI-vel, sem az étrenddel, sem a
teljes energia bevitellel, sem más elhízással összefüggő kockázati tényezővel. Az anyák cukros üdítő fogyasztása
és a kisgyermekek BMI-je között nem találtak semmiféle összefüggést. A szerzők szerint ez az első vizsgálat,
amely emberek esetében bizonyítja, hogy a terhesség alatti mesterséges édesítőszer fogyasztás a kisgyermekek
testtömeg indexére hatással lehet. Tekintve, hogy a gyermekkori elhízás járványszerűen terjed, és a mesterséges
édesítőszereket széleskörűen használják, további vizsgálatokra van szükség, hogy a pontos mechanizmust feltárják. A végső cél az, hogy a terhes nőket bizonyítékokon alapuló étrendi tanácsokkal lehessen ellátni.
Association between artificially sweetened beverage consumption during pregnancy and infant BMI
Animal studies suggest that exposure to artiicial sweeteners in utero may predispose ofspring to develop obesity;
however this has never been studied in humans. Compared with no consumption, daily consumption of artiicially
sweetened beverages was associated with a 2-fold higher risk of infant overweight at 1 year of age. hese efects
were not explained by maternal BMI, diet quality, total energy intake, or other obesity risk factors. here were no
comparable associations for sugar-sweetened beverages.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27159792

***
Mikotoxinok előfordulása hűtött pizzatésztában és a spanyol lakosság ebből származó
mikotoxin expozíciója
A mikotoxinok bizonyos fonalas gombák (pl. Aspergillus, Penicillium, Fusarium) által termelt toxikus anyacsere termékek. Spanyol kutatók a Food and Chemical Toxicology című tudományos folyóirat májusi számában megjelent tanulmányban különböző mikotoxinok jelenlétét vizsgálták a spanyol boltokban kapható hűtött
pizzatésztákban, és becsülték a spanyol fogyasztók ezekől származó mikotoxin bevitelét. A kutatók 60 db tésztát vizsgáltak meg, és a következő mikotoxinokat tudták kimutatni: alatoxin B1 (AFB1), alatoxin B2 (AFB2),
alatoxin G1 (AFG1), zearalenon (ZEA), enniatin A (ENA), enniatin A1 (ENA1), enniatin (ENB), enniatin B1
(ENB1) és BEA (beauvericin). A vizsgált tészták mindegyikében volt mikotoxin. Négyféle mikotoxin (ZEA,
ENA1, ENB és ENB1) az összes vizsgált tésztában kimutatható volt, a vizsgált tészták 32%-a tartalmazott
AFB2-t, 23%-a AFB1-et, 8% ENA-t és 3% BEA-t. Az AFB1-gyel szennyezett tészták 12%-ának és a ZEA-nal
17.
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szennyezett tészták 12%-ának szennyezettsége meghaladta a jogszabályi határértéket. A spanyol lakosságra
számított csak pizzatésztával bevitt mikotoxinok mennyisége ugyan nem éri el a tolerálható heti beviteli értékeket (TWI), azonban a teljes bevitelhez más élelmiszereket is igyelembe kell venni.
Occurrence of mycotoxins in refrigerated pizza dough and risk assessment of exposure
for the Spanish population
he presence of ZEA, ENA1, ENB and ENB1 was detected in 100% of the refrigerated pizza dough, AFB2 in 32%,
AFB1 in 23%, ENA in 8% and BEA in 3%. Twelve percent of the samples contaminated with AFB1 and 12% of the
doughs contaminated with ZEA exceeded the EU legislated maximum limits.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222027

***
A vöröshús, a feldolgozott hús, a szárnyas, a tenger gyümölcsei és a tojás-fogyasztás,
valamint a prosztatarák kockázat közötti összefüggés
Az International Journal of Cancer című tudományos folyóirat májusi számában megjelent tanulmányban több
országra kiterjedő 15 követéses vizsgálat adatai alapján a kutatók arra keresték a választ, hogy a különböző fajta
húsok illetve a tojás fogyasztása valamint a prosztatarák kockázata között milyen összefüggés van. A vizsgálatokban 842 149 féri vett részt, közülük a követés során 52 683 esetben alakult ki prosztatarák, 4924-nél előrehaladott formában. Az eredmények nem támasztják alá, hogy a teljes vöröshús, a nem feldolgozott vöröshús és
a feldolgozott hús fogyasztása és a prosztatarák megjelenése között kapcsolat lenne, kivéve egy kismértékű pozitív összefüggést az előrehaladott stádiumú diagnózis esetét. A tenger gyümölcsei fogyasztás és a prosztatarák
között nem találtak összefüggést. A szárnyas fogyasztás és az előrehaladott, ill. halálos kimenetelű prosztatarák
között fordított arányosságot találtak. A tojást nagyobb mennyiségben fogyasztók között az előrehaladott, ill.
halálos kimenetelű prosztatarák gyakrabban fordult elő. A kutatók megnézték külön-külön az észak-amerikai
és más kontinenseken végzett vizsgálatokat, és azt találták, hogy csupán az észak-amerikai régióban volt pozitív
összefüggés az előrehaladott/halálos kimenetelű prosztatarák és a nem feldolgozott vöröshús valamint a tojásfogyasztás, és fordított összefüggés a szárnyashús fogyasztás között, a többi régióban nem találtak összefüggést.
A régiók közti különbségek csak a tojás-fogyasztás esetén voltak statisztikailag szigniikánsak. A megigyelt
különbségek a földrajzi régiók között további vizsgálatot igényelnek.
Associations between unprocessed red and processed meat, poultry, seafood and egg intake
and the risk of prostate cancer
Results do not support a substantial efect of total red, unprocessed red and processed meat for all prostate cancer
outcomes, except for a modest positive association for tumors identiied as advanced stage at diagnosis. When
associations were analyzed separately by geographical region (North America vs. other continents), positive
associations between unprocessed red meat and egg intake, and inverse associations between poultry intake and
advanced, advanced(r) and fatal cancers were limited to North American studies.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26685908

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Csótányok között sütötték a kenyeret egy budapesti pékségben
Csótánytetem, málló falfesték és kosz fogadta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakembereit egy fővárosi pékség ellenőrzésekor. Az akció során számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrök és
több mint 480 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az üzemi részen a higiénikus kézmosáshoz
szükséges kézmosószer, papírtörölköző hiányzott, a kelesztőben lévő csatornaszem nem volt lefedve, bűzös
szag áradt belőle. Az öltöző szintén rendetlen, takarítatlan volt. A pékségben dolgozó négy alkalmazott közül
csak egy rendelkezett érvényes egészségügyi kiskönyvvel. Az üzem területén – főként a liszt-, és alapanyag raktárban – számos csótánytetemet találtak a szakemberek, egy helyen pedig élő rovar is akadt. Irtást utoljára tavaly novemberben végzett rovar-és rágcsálóirtásra szakosodott vállalkozás. Tevékenységét kizárólag teljes körű
karbantartás, festés, nagytakarítás, rovar- és rágcsálóirtás, valamint újabb – kedvező kimenetelű – hatósági
szemle után folytathatja. Az érintett üzem adatai elérhetőek a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/csotanyok-kozott-sutottek-a-kenyeret

***
Rovarmaradványokat találtak Jób könnye gabonában
Az Európai Unió gyorsvészjelző rendszerén (RASFF) érkezett tájékoztatás alapján Magyarországra is szállítottak olyan Jób könnye (Coix lacryma-jobi) gabonamagvakat, melyben rovarmaradványokat találtak. A Jób
könnye egy, a trópusokon élő, egy éves, 1-2 méter magasra növő fűféle. Magjából sört, vagy kását készítenek.
Annak érdekében, hogy a termék ne kerülhessen a magyar vásárlókhoz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrzi az érintett hazai vállalkozást. További információk megtekinthetők a Hivatal
honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/-/rovarmaradvanyokat-talaltak-job-konnye-gabonaban

***
Növényvédőszer-maradékot mutattak ki egyiptomi paprikában
Rovarölő növényvédőszer-maradékot mutatott ki a kaposvári VITAMIN Expressz 2006 Kt. telephelyén vett
egyiptomi étkezési paprika mintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A hatósági szakemberek lambda-cihalotrin növényvédőszer-maradékot mutattak ki a megengedettnél nagyobb mennyiségben. A jogszabály által előírt szermaradék határérték (MRL) nem tekinthető egészségügyi határértéknek, így az
MRL bizonyos mértékű túllépése nem jelent minden esetben egészségügyi kockázatot. Ezeket a határértékeket
19.
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elsősorban azért állapítják meg, hogy az integrált növényvédelem előírásait betartva, a termés kellő védelme
mellett a növényvédő szer használat a lehető legminimálisabb legyen. A Hivatal az üggyel kapcsolatban helyreigazítást jelentetett meg.
http://portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedoszer-maradekot-mutattak-ki-egyiptomi-paprikaban

***
Lejárt alapanyagokkal dolgoztak a pékségben
Egy külföldi tulajdonú, budapesti pékséget ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜI) szakemberei. Az akció során számos szabálytalanságot tártak fel, és
több mint 150 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból. A koszos, takarítatlan üzemben a padozat zsíros, a
falak szennyezettek, a padlólapok töredezettek voltak, a kézmosónál nem volt meleg víz és a kézfertőtlenítőszer
is hiányzott. Az illemhely és az előkészítő részleg egy légtérben helyezkedett el. Az előírt dokumentációkat egyáltalán nem vezették. A hulladéktároló edényeket az előkészítő helyiségen vitték keresztül, a hűtő kondenzvize
pedig folyamatosan beszennyezte az alapanyagnak számító szalonna szeleteket. Az üzemben több mint 150 kg
jelöletlen, nem nyomon követhető, valamint lejárt és kondenzvízzel szennyezett alapanyagot és ezekből készült
készterméket találtak az ellenőrök. A vizsgálat során az üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették a
NÉBIH ellenőrei. Az érintett üzem adatai elérhetőek a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/lejart-alapanyagokkal-dolgoztak-a-peksegben

***
Jelöletlen zöldségeket és gyümölcsöket kellett megsemmisítenie a hatóságnak Szabolcsban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal több alkalommal is közös ellenőrzést végzett zöldség és gyümölcs forgalmazóknál az elmúlt hónapokban. Az akciók alkalmával 6400
kg zöldséget és gyümölcsöt kellett megsemmisíteni. Az ellenőrzés alá vont, többségében import termékeknél a
leggyakrabban előforduló hiba a tételek jelölése kapcsán merült fel, pl. 21 esetben semmilyen jelölés nem volt
fellelhető a termékeken. Egy forgalmazót két héten belül kétszer is ellenőriztek a szakemberek. Noha már az
első alkalommal is nagy mennyiségű árut foglalt le a kereskedőnél a hatóság, ennek ellenére a második ellenőrzésen is jelentős mennyiségű jelöletlen terméket találtak nála.
http://portal.nebih.gov.hu/-/sorozatban-buktak-meg-jeloletlen-zoldsegekkel-szabolcsban

***
Higiéniai és technológiai hiányosságok miatt függesztették fel egy húsüzem engedélyét
Egyszerre két önálló, de egy érdekeltségi körbe tartozó vállalkozásnál tartottak ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Az ellenőrök több higiéniai hiányosságot is feltártak és összesen mintegy 13 tonna jelöletlen és lejárt terméket zároltak. Az egyik
20.
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cég közintézményeknek is szállított termékeiből. Az ellenőrzött húskészítmény előállítóban a NÉBIH ellenőrei
több higiéniai hiányosságot is találtak, többek között nem volt lehetőség a higiénikus kézmosásra, és több technológiai feltétel is kifogásolható volt. Az érintett hústermékeket a szakemberek azonnal kivonták a forgalomból és elrendelték a megsemmisítésüket. A húsüzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette a hatóság.
Az érintett üzemek adatai elérhetőek a „jogsértés listán”.
http://portal.nebih.gov.hu/-/ovodakba-is-kerulhetett-a-lejart-husokbol

***
Műanyag spagetti szedő kanalat kellett kivonni a forgalomból
nitrogén tartalmú vegyület kioldódás miatt
Kínai eredetű, műanyag, spagetti szedő kanalat vontak ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) munkatársai határérték feletti, primer aromás amin (PAA) kioldódás miatt. A PAA vegyületek aminocsoportot és egy aromás szénhidrogén csoportot tartalmazó szerves vegyületek. A legegyszerűbb
primer aromás amin a fenil-amin, más néven anilin. Az aminok egyes képviselőit műanyaggyártásban, festékgyártásban használják. Az élelmiszerekbe kerülhetnek PAA vegyületek a velük érintkezésbe kerülő anyagokból, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából is. A vegyületeknek egy része rákkeltő, másik
részük pedig feltehetően rákkeltő hatású, ugyanakkor több PAA vegyület esetében nem merült fel aggály a
karcinogén hatás kapcsán.
http://portal.nebih.gov.hu/-/muanyag-spagetti-szedo-kanalat-kell-kivonni-a-forgalombol-nitrogen-tartalmuvegyulet-kioldodas-miatt

***
Magas hisztamin tartalom miatt fagyasztott sárgaúszójú tonhal szeleteket
kellett kivonni a forgalomból
A RASFF gyorsriasztási rendszerén érkezett információk szerint fagyasztott sárgaúszójú tonhal termékben határérték feletti hisztamin tartalmat mutattak ki. A termék forgalomból történő kivonásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) haladéktalanul intézkedett. A biogén aminok közé tartozó hisztamin a
szervezetben megtalálható természetes anyag, amely egyrészt termelődik a szervezetben, másrészt a táplálékkal, élelmiszerekkel jut be. Hisztamint tartalmaznak a fermentált élelmiszerek, halak, szalámik, sajtok (főként
az érlelt sajtok), borok, sörök, savanyú káposzta, stb. A hisztamin egyik legismertebb funkciója az allergiás reakciókban betöltött szerepe. Előfordul hisztamin intolerancia, ami az élelmiszerekkel bejutó hisztaminra való
túlérzékenység.
http://portal.nebih.gov.hu/-/magas-hisztamin-tartalom-miatt-fagyasztott-sargauszoju-tonhal-szeleteket-kellkivonni-a-forgalombol

***
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Mintegy egy mázsa ismeretlen eredetű halat foglalt le a NÉBIH halőri szolgálata
Egy mázsa fagyasztott, jelöletlen kősüllőt foglalt le egy zalaegerszegi halboltban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A járási állategészségügyi hatóság szakemberei
higiéniai problémákat és további, magyar felirat nélküli csomagolt termékeket (például füstölt lazacot, halkocsonyát, rákot, füstölt makrélát stb.) is találtak az üzletben, amelyek forgalmazását megtiltották. Az ÁHSZ
felügyelői a horgászok mellett folyamatosan vizsgálják a halárusító helyeket és a halételeket kínáló vendéglátó
egységeket is. Kiemelt feladatuk az orvhalászok és az általuk illegálisan zsákmányolt hal és haltermékek értékesítőinek leleplezése, ennek érdekében egy év alatt csaknem hétezer horgászt és 136 halárusító helyet ellenőriztek a szakemberek.
http://portal.nebih.gov.hu/-/mintegy-egy-mazsa-ismeretlen-eredetu-halat-foglalt-le-a-nebih-halori-szolgalata

***
Ochratoxin A miatt hívtak vissza diákcsemege terméket
Az Európai Bizottság gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett információk szerint a dm-ben (dmDrogeriemarkt) kapható, 200 grammos kiszerelésű bio-diákcsemge „ochratoxin A” penészgomba toxinnal
szennyezett. A német nagykereskedő értesítette az elosztó központokat, így az üzletek polcain a termék már nem
található meg. Az ochratoxinok egyes penészgombák által termelt méreganyagok, melyek közül az ochratoxin
A a legjelentősebb toxikus anyag. Fő támadási pontja a vese, azonban májat, idegrendszert, immunrendszert,
és a reproduktív szerveket károsító hatását is igazolták. Állatkísérletek bizonyították azt is, hogy rákkeltő anyag.
A toxin különböző élelmiszerekben, főleg gabonában, gabonatermékekben, hüvelyesekben, kávéban, sörben,
szőlőlében, mazsolában, borban, kakaóban, mogyorófélékben, és fűszerekben is előfordulhat. A kifogásolt termék egyszeri, vagy rövid időszakon keresztül történő fogyasztásától egészségártalom nem valószínűsíthető.
http://portal.nebih.gov.hu/-/termekvisszahivas-dmbio-diakcsemege

***
Újabb afrikai sertéspestis kitörés Ukrajnában
Májusban Ukrajna egy újabb megyéjében állapítottak meg afrikai sertéspestist, ez az eddigi legközelebbi kitörés Magyarországhoz (320 km). Ukrajna Állami Állategészségügyi Szolgálata közleménye szerint 2016. május
03-10. közötti időszakban, a Hmelnickij megyei Dunajeveckij járási Hircsicsna nevű település egyik magángazdaságban tartott 14 sertésből 7 elpusztult. A kijevi Állami Állategészségügyi Kutatóintézet laboratóriumi
vizsgálata az elpusztult sertésekből vett minta alapján afrikai sertéspestist mutatott ki. A közlemény szerint
megtörtént a betegség lokalizálása, illetve megtették a kórokozó terjedésének megakadályozását célzó szükséges intézkedéseket.
http://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-afrikai-sertespestis-kitores-ukrajnaban

***
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Kobalt kioldódás miatt vontak ki kínai eredetű kávés csészét a forgalomból
Kobalt kioldódás miatt, kínai eredetű kávés csészét vont ki a forgalomból az osztrák hatóság az Európai Unió
gyorsvészjelző (RASFF) rendszerén érkezett riasztás szerint. A csészékből Magyarországra is érkezett. A vonatkozó jogszabályok értelmében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak nem változtathatják
meg az élelmiszer összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait. A kobalt nyomelem, a B12 vitamin (kobalamin)
központi atomja, kis mennyiségben az emberi szervezetnek szüksége van rá. Nagyobb mennyiségben azonban
az emberi szervezetben nem kívánatos anyag. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kobalt és kobalt
vegyületek csoportját lehetséges emberi rákkeltőként a 2B csoportba sorolta be.
http://portal.nebih.gov.hu/-/termekvisszahivas-mobelixben-kaphato-cseszekre

***
Hamis növényvédő szereket talált a NÉBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) folytatja a növényvédő szerek hamisítása elleni harcot.
Április és május során két ügyben is intézkednie kellett a hatóság munkatársainak. Az egyik esetben bejelentés
alapján tartottak ellenőrzést Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A helyszínen hat féle cirill betűs, többszázezer
forint értékű növényvédő szert foglaltak le. A termékazonossági vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a lefoglalt termék nem egyezik meg az eredeti készítménnyel. A NÉBIH igyelemmel kíséri az interneten kapható növényvédő szerek forgalmazását is. Áprilisban közel 40 liter hamis növényvédő szert, kiskertekben is használható
gyomirtót foglaltak le. A laboratóriumi mérések kimutatták, hogy ezek egyáltalán nem tartalmazták a jelölt
hatóanyagot, ezért hatástalanok. A hatóság mindkét esetben elrendelte a lefoglalt termékek megsemmisítését.
http://portal.nebih.gov.hu/-/hamis-novenyvedo-szereket-talalt-a-nebih

***
Határértéket meghaladó higany mennyiséget mértek egy vietnámi kardhal steak-szállítmányban
Higannyal szennyezett kardhal steak-ről érkezett riasztás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz az
Európai Unió gyorsvészjelző rendszerén (RASFF) a belga hatóságtól. A Seaboy márkanéven forgalmazott, vietnámi eredetű fagyasztott termékből Magyarországra is érkezett. Egy másik RASFF hír szerint a vietnámi
hatóság fokozott ellenőrzéseket végez különösen a nehézfémekkel kapcsolatos tömeges halpusztulás miatt.
A higany a szervezetben felhalmozódni képes, és csak lassan ürül ki. Legfontosabb toxikus hatása a vese és a
központi idegrendszer károsítása. A szerves higanyvegyületek lényegesen mérgezőbbek, mint a szervetlenek.
A vízi élőlényekben a higany többnyire szerves vegyületek, elsősorban metilhigany formájában fordul elő.
A vízi táplálékláncban feldúsulást mutat, így a ragadozó, hosszabb ideig élő tengeri halakban jelentős szinteket
érhet el, amely a rendszeresen, sok halat fogyasztó emberek számára jelenthet egészségi kockázatot.
http://portal.nebih.gov.hu/-/hatarerteket-meghalado-higany-erteket-mertek-egy-vietnami-kardhal-steakszallitmanyban

***
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Gyermek reggeliző készletet vontak ki a forgalomból
Kínai származású, különféle mintával díszített, reggeliző készletet kellett kivonni a forgalomból kadmium és
kobalt kioldódás miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az EU tagállamok gyors riasztási rendszerén (RASFF) értesült a német bejelentésről. A forgalmazó vállalat visszavonta a kínai eredetű, kerámia reggeliző készletet (bögre, tálka és tányér), amelyből több tagállamba, köztük Magyarországra is
szállítottak. A kobalt nyomelem, a B12 vitamin (kobalamin) központi atomja, kis mennyiségben az emberi
szervezetnek szüksége van rá. Nagyobb mennyiségben azonban az emberi szervezetben nem kívánatos anyag.
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kobalt és kobalt vegyületek csoportját lehetséges emberi rákkeltőként a 2B csoportba sorolta be. A kadmium a természetben csaknem mindenütt előforduló környezeti
szennyező anyag. Vegyületei erősen mérgezőek. A szervezetben elsősorban a májban és a vesében felhalmozódásra képes, bizonyítottan rákkeltő hatású. Élelmiszerekkel érintkező, nem megfelelően készített anyagokból,
edényekből, eszközökből is kioldódhat, jelenléte a legkisebb mértékben sem kívánatos.
http://portal.nebih.gov.hu/-/gyermek-reggelizo-keszletet-hivtak-vissza

***
Álhír terjed az interneten mérgező zacskós rizsről
Műanyagból készült, kínai zacskós rizs híre terjed a világhálón. Az álhír terjesztői szerint a – most már Európába is importált – műanyag rizs szemei „hihetetlenül hasonlítanak az igazi rizsszemekhez, és mivel olcsó,
természetesen sokan megveszik a hamis terméket. Egyes források szerint a zacskós rizs édesburgonyát, krumplit, szintetikus gyantát tartalmaz, elfogyasztása gyomorpanaszokat, nagy mennyiség esetén súlyos mérgezést
okozhat”. Az Urban Legends felidéz egy két évvel ezelőtti NÉBIH-vizsgálatot, amelyben 34 féle itthon kapható
rizsből mind átment a teszten. Az ételhamisítás nem ismeretlen dolog Ázsiában, és korábban többször is híre
ment a rizsek fertőzöttségének vagy szennyezettségének. A magyar internetes portálokon terjedő műanyag rizses rémtörténetének alapját egy pánikkeltő indonéz videó adta.
http://hvg.hu/tudomany/20160517_zacskos_rizs_muanyag_mergezo?s=hk

***
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Több, mint 40 ezer csirkét vágtak le Tajvanon madárinluenza miatt
Több, mint 40 ezer csirkét vágtak le egy tajvani csirkefarmon, mert H5 típusú madárinluenza fertőzést állapítottak meg – jelentette egy tajvani hírügynökség. Az állatok leölése után a helyszínt és a környékét fertőtlenítették. A megyei vezetőség közölte, hogy a gazdaság körüli egy kilométeres körzetben lévő létesítményeket is
megigyelés alá helyezték, illetve mintákat gyűjtenek az ottani állatoktól, hogy biztosak legyenek abban, hogy a
közeli farmokra nem terjedt át a vírus.
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201606080016.aspx

***
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Libák és kacsák vágóhídi feldolgozását szüneteltetik Franciaország több régiójában
A francia mezőgazdasági miniszter nyilatkozata alapján Délnyugat-Franciaország 18 térségében a tenyésztők
legalább augusztusig nem küldhetnek libákat és kacsákat vágóhidakra. A döntés azért született, hogy segítsék
az egészségügyi tisztviselőknek megakadályozni a régióban a H5N1 madárinluenza továbbterjedését. Ezzel
azonban a jelentős mennyiségű libamáj termelés is szünetel. A világ hízottmáj termelésének háromnegyedét
Franciaország biztosítja, amely előállításnak a dél-nyugati régió az egyik legjelentősebb területe.
http://www.decanter.com/wine-news/france-suspends-foie-gras-production-300424/

***
Személyre szabott ételeket nyomtató automaták fejlesztésén fáradoznak inn kutatók
A inn VTT műszaki kutatóközpont tudósai korszerű, 3D élelmiszergyártó technológiák kifejlesztésén dolgoznak. Hosszú távú céljuk, hogy a létrehozott ételautomaták segítségével személyre szabott nassolnivalókhoz
juthassanak a vásárlók. Az egyik vezető kutató szerint még sok munkára van szükség, ahhoz, hogy megkezdődhessen a gépek legyártása, amelyek használatát idővel akár a háztartásokba is be lehetne majd vezetni. A cél
elsősorban az „egészséges, tápanyagokban gazdag” élelmiszerek előállítása lesz.
http://www.thedailymeal.com/news/eat/vending-machines-future-just-might-3d-print-customsnacks/050616

***
Baktériumokat kimutató lézert fejleszt ki Dél-Korea
A növekvő ételmérgezéses esetek számát követően, Dél-Korea lépéseket tesz annak érdekében, hogy egyre
magasabb legyen az élelmiszerbiztonság szintje, pl. helyi tudósok kifejlesztettek egy, az ételek felületén lévő
baktériumok észlelésére képes lézert. A Koreai Tudományos és Műszaki Intézet szakemberei olyan vörös lézersugarat alkottak, amely szórási mintát hoz létre az élelmiszereken, és amely minta megváltozik, amennyiben
baktériumot észlel a felületen. A kapott mintázatot egy kamera rögzíti, és egy szotver határozza meg, hogy
van-e káros baktérium az ételen. A dél-koreai tudósok remélik, hogy a technológia elérhetővé és alkalmazhatóvá válik okostelefonok vagy intelligens hűtők segítségével. Az eszköz jelenleg a Bacillus cereus-t és az E. coli-t
képes észlelni.
http://www.foodandwine.com/blogs/south-korea-has-developed-bacteria-spotting-laser

***
Ultrahanggal vizsgálhatják a csokoládé minőségét
A Leuveni Katolikus Egyetem kutatói egy új és gyorsabb módját fejlesztették ki annak nyomonkövetésére, hogy
a kakaóvaj megfelelő módon kristályosodik-e a csokoládé előállítása során, amely folyamat nagyban befolyá25.
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solja a termék minőségét. A csokoládéipar ezzel időt és pénzt takaríthat meg. „A folyamat során ötféle kristály
képződhet, amelyek közül csak egy eredményez tökéletes csokoládét. A kristályok száma, mérete, formája és a
mód, ahogyan összeállnak, fontos szerepet játszanak a kifogástalan minőség elérésében „ – mondta az egyetem
mikrobiális és molekuláris tanszékének professzora. A kutatók felfedezték, hogy a kristályosodási különbségek
ultrahanghullámokkal megigyelhetőek. Az új technológia lényege, hogy transzverzális hullámokat bocsátanak keresztül a kakaóvajon. A kutatók megmérik ezen hullámok tükröződését, hogy a vaj szerkezetéről adatokat kapjanak. Az új technológia lehetővé teszi, hogy a gyártósoron használhassák a csokoládé minőségének
vizsgálatára.
https://www.kuleuven.be/english/news/2016/researchers-check-quality-of-chocolate-with-ultrasound

***
Egy kutatás szerint néhány E. coli túléli a sütési hőmérsékletet
Egyes kutatások szerint az E. coli-k közül van olyan patogén faj, amelyik túléli a sütési, vagy fagyasztási hőmérsékletet. Az Albertai Egyetem élelmiszer-mikrobiológusai felfedeztek néhány olyan E. coli törzset, amely túléli
az (évek óta Kanadában és az Egyesült Államokban) ajánlott hús sütési hőmérsékletét (160 °C). Az Albertai és
a kínai Huazhong Mezőgazdasági Egyetem mikrobiológusai több éve tanulmányozzák az E. coli-t. Az E. coli
az állati és emberi bélcsatorna mikrobiotája, de a törzsek között megtalálhatóak bélrendszeren belüli és kívüli
patogének is. A kutatók 29 E. coli törzset vizsgáltak, amelyeknek más-más a hőellenállásuk és összehasonlítható
genomika alapján vizsgálták azokat. Az eredmények alapján 2% bizonyult hőellenállónak. Az E. coli-nak hét
ismert patogán patogén törzse van, amely veszélyes az emberi egészségre. Az Albertai egyetem által vizsgált
törzsek egyike sem volt kórokozó. A kutatók azt sugallják, hogy a genom adatbázis alapján lehetnek patogén
hőellenálló törzsek is. A jelenlegi eredményeket más kutatási eredményekkel kell összevetni. A sajtóban megjelent közlemény megkérdőjelezi a Health Canada ajánlását, miszerint a darált marhahús elkészítésére megfelelő
az ajánlott 160°C, és azt feltételezi, hogy hőálló törzsek lehetnek a Kanadában szórványosan előforduló E. coli
esetek okai.
http://www.foodsafetynews.com/2016/06/127257/#.V1fM0OTqUqg

***
Nyers tejet dobnak az ausztrál piacra
Az ausztrál Made by Cow vállalat a hagyományos hő útján pasztőrözött termékek helyett „hideg” körülmények
között előállított nyerstejet gyárt és forgalmaz, miután Ausztrália új-dél-wales-i tartományának élelmiszerbiztonsági hatósága (NSW Food Authority) engedélyezte azt. „A vezetési menedzsment, a higiénikus fejési
technológia és a hideg nagynyomású módszer segítségével 100%-osan biztonságos termékeket tudunk kitenni a boltok polcaira” – mondta a vállalat alapítója. Az üveges tejeket hatalmas víznyomás alá helyezik, amely
26.
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nyomás elpusztítja a káros baktériumokat. Az NSW nem ismeri el teljes jogú nyerstejként a terméket, mivel
előállítása során „nagynyomású technológia” segítségével eliminálják a kórokozókat. Előnye, hogy a tej nyers
állapotban megőrzi az olyan tápanyagokat, amelyek hő hatására bomlanak. Ausztráliában a nyers tej forgalmazása illegális, mivel olyan mikroorganizmusokat tartalmazhat, amelyek súlyos megbetegedéseket okozhatnak,
a Sydney-ben lévő vállalat azonban megtalálta a módját, hogy ne kelljen hőkezelni a tejet és biztonságosan fogyasztható legyen.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3621115/Made-Cow-cold-pressed-raw-milk-wins-approval-sale.
html

***
Baromi veszély az USA-ban: élő madarak okoztak hét folyamatban levő járványt
Hét különböző Salmonella járvány betegített meg több, mint 300 embert az USA 35 államában 2016. első négy
hónapjában. A járványok még folyamatban vannak. Az összes eset okozója „háztáji” élő baromi volt. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) bejelentése alapján tisztviselők szerte az országban
együttműködésben dolgoznak az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) Állat- és Növényegészségügyi
Ellenőrzési Szolgálatával (APHIS), hogy véget vethessenek a járványok terjedésének. A 238 kikérdezett beteg
91%-a számolt be arról, hogy élő baromival érintkezett a tünetek megjelenése előtti héten.
http://www.foodsafetynews.com/2016/06/poultry-dangers-live-birds-blamed-for-7-ongoing-outbreaks/#.
V1fNseTqUqg

***
Léteznek-e az emlékezőtehetséget javító élelmiszerek?
A memóriafokozó étrend-kiegészítők az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak. Az amerikai Food World
News internetes portál egyik cikkében olyan ételeket és italokat gyűjtött össze, amelyek cikkük szerint javíthatnak az emlékezőtehetségen. Ilyenek például a vadon élő lazac, hering, makréla és egyéb olajos halak omega-3
zsírsav tartalmuk miatt; a csonthéjasok és magvak az E-vitamin tartalom miatt; vagy a lavonoidban gazdag
élelmiszerek.
http://www.foodworldnews.com/articles/68533/20160428/food-memory-really-such-things-enhancingfoods.htm

***
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Jogszabályok / Legislations
Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2016/885 végrehajtási rendelete (2016. június 3.) a 37/2010/EU rendeletnek az „eprinomektin”
anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/887 végrehajtási határozata (2016. június 2.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének
a húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett
harmadik országok vagy azok részei jegyzéke vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2016)
3215. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/884 végrehajtási határozata (2016. június 1.) a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről szóló
2014/88/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés
a C(2016) 3181. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/871 végrehajtási rendelete (2016. június 1.) az amitrol hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/872 végrehajtási rendelete (2016. június 1.) az izoproturon hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/873 végrehajtási rendelete (2016. június 1.) a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/874 végrehajtási rendelete (2016. június 1.) a szárazbab Nigériából történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló (EU) 2015/943 végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU, Euratom) 2016/883 határozata (2016. május 31.) a Bizottságon belüli standard biztonsági intézkedésekre, riasztási fokozatokra, valamint a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó, a Bizottságon belüli biztonságról szóló (EU, Euratom) 2015/443 határozat 21. cikke szerinti végrehajtási szabályokról
A Bizottság (EU) 2016/862 végrehajtási rendelete (2016. május 31.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó
állítás engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság (EU) 2016/863 rendelete (2016. május 31.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII.
mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról ( 1 )
A Bizottság (EU) 2016/864 végrehajtási rendelete (2016. május 31.) a triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása
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megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/854 végrehajtási rendelete (2016. május 30.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó
egyes állítások engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/857 végrehajtási határozata (2016. május 27.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének a Lettországra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 3128.
számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/842 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a 167/2008/EK rendeletnek egy
kokcidiosztatikum engedélye jogosultja nevének, valamint márkanevének tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2016/851 végrehajtási határozata (2016. május 26.) Horvátországnak az éves BSE-ellenőrzési
programja felülvizsgálatára való felhatalmazása tekintetében a 2009/719/EK határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2016) 3097. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2016/805 rendelete (2016. május 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
IV. mellékletének a Streptomyces K61 (korábban S. griseoviridis), a Candida oleophila O törzse, a FEN 560
(más néven görögszéna vagy görögszénamagpor), a metil-dekanoát (CAS-szám: 110-42-9), a metil-oktanoát
(CAS-szám: 111-11-5) és a QRD 460 terpenoid keverék tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/771 végrehajtási határozata (2016. május 13.) az 1999/105/EK tanácsi irányelvben meghatározott azonosítási és címkézési követelményeknek nem megfelelő, Új-Zélandból importált Pinus radiata
D. Don fajok vetőmagja és az e magból előállított ültetési anyagok forgalmazásának engedélyezése tekintetében
Spanyolországnak biztosítandó ideiglenes felhatalmazásról (az értesítés a C(2016) 2784. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/764 végrehajtási határozata (2016. május 12.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését
célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2731. számú dokumentummal
történt)
A Bizottság (EU) 2016/710 végrehajtási rendelete (2016. május 12.) a 37/2010/EU rendeletnek a „rézkarbonát”
anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/714 végrehajtási határozata (2016. május 11.) a VectoBacWG és az Aqua-K-Othrine
biocid termékek forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatban Hollandia által az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikkének (1) bekezdésével összhangban hozott intézkedés meghosszabbításáról
29.
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(az értesítés a C(2016) 2682. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/715 végrehajtási határozata (2016. május 11.) egyes harmadik országokból származó
egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról (az értesítés a
C(2016) 2684. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/701 végrehajtási határozata (2016. május 4.) a 2007/453/EK határozatnak Franciaország
BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2600 számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/696 végrehajtási határozata (2016. május 4.) az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő
elismeréséről szóló 2006/473/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 2614. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/697 végrehajtási határozata (2016. május 4.) az Olaszországban előforduló, a H7N7
altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a
C(2016) 2875. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/691 rendelete (2016. május 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékanyagok étkezési kazeinekben való használata tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/692 rendelete (2016. május 4.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/683 rendelete (2016. május 2.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a propionsav – propionátok (E 280–283) tortillában való felhasználása tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/688 ajánlása (2016. május 2.) a Balti-térségből származó halakban és halászati termékekben található dioxinok és PCB-k nyomon követéséről és kezeléséről
A Bizottság (EU) 2016/685 végrehajtási határozata (2016. április 29.) a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a Traces állat-egészségügyi egységeinek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2511. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/673 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról
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A Bizottság (EU) 2016/672 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) a perecetsav létező hatóanyag 1., 2., 3., 4.,
5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) bizonyos, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények
megállapításáról, valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről
A Tanács (EU) 2016/768 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról
A Tanács (EU) 2016/769 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról
A Bizottság (EU) 2016/662 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a 2017., 2018. és 2019. évre vonatkozó, a
növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról
Az EGT Vegyes Bizottság 34/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/717]
Az EGT Vegyes Bizottság 35/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/718]
Az EGT Vegyes Bizottság 36/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/719]
Az EGT Vegyes Bizottság 37/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/720]
Az EGT Vegyes Bizottság 38/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/721]
Az EGT Vegyes Bizottság 39/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/722]
Az EGT Vegyes Bizottság 40/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/723]
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Az EGT Vegyes Bizottság 41/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2016/724]
A Bizottság (EU) 2016/765 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 11.) a 606/2009/EK rendelet
egyes borászati eljárások tekintetében történő módosításáról
Helyesbítés a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a friss húsok Európai Unióba való behozatalára engedélylyel rendelkező harmadik országok, területek vagy ezek részei jegyzékének Szingapúrra vonatkozó bejegyzése
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 5-i (EU) 2016/535 bizottsági végrehajtási rendelethez
(HL L 89., 2016.4.6. )
Helyesbítés a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidilzsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről szóló, 2014. szeptember 10-i
661/2014/EU bizottsági ajánláshoz ( HL L 271., 2014.9.12. )
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1-metil-ciklopropén, lonikamid, lutriafol, indolil-ecetsav, indolilvajsav, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol és telubenzuron szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról szóló, 2016. január 26-i (EU) 2016/71 bizottsági rendelethez (HL L 20., 2016.1.27.)
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
34/2016. (V. 4.) FM rendelet az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről. Megjelent: MK
2016/63. (V. 4.). Hatályos: 2016. 05. 12.

***
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.
Amen ny ib en a további a kb an nem szeret né meg kapni hírle velün ket, kér jü k, hog y a követ ke ző e-mai l címen
j ele zze azt:
hirle vel-ek i-leirat kozas (ku kac) le v list01(p ont)nebi h(p ont)gov(p ont)hu .
Amenny ib en a hírle velün k kel kap cs ol atos an észre vétele, j avasl at a van, kér jü k, azt az
ek i (ku kac) nebi h (p ont) gov (p ont) hu e-mai l címen j ele zze.
A hírle vél szab adon ter j eszt hető, fel haszná l ható, k ivé ve az üzlet i célú fel haszná l ást, vá ltozat l an for máb an
továbbkü ld hető a for rás megj elölés é vel.
If you w ish to b e subs cr ib e d to our ne wsletter, ple as e s end us an e-mai l to hirle vel-ek i-felirat kozas (at)
le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu. To conf ir m t hat you want to b e adde d to t his mai ling list, simply
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
an e-mai l to hirle vel-ek i-leirat kozas (at) le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu .
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