
HÅNDTERING AF

TJEKLISTE I FØDEVAREINDUSTRIEN

Identificer fødevarer og råvarer fra leverandører, som
forsætligt eller utilsigtet indeholder allergener,
Bed leverandører om at oplyse om ændringer i allergenstatus
– accepter aldrig en levering uden den fulde ingrediensliste. 

Træn relevant personale i opmærksomhed på allergener,
Sørg for, at personalet har let adgang til oplysninger om
allergener og at de er informeret om ændringer af
ingredienser,
Ikke-færdigpakkede fødevarer: Sørg for at der er dialog med
kunderne om deres behov gennem skiltning eller mundtligt
ved bestilling. 

Råvarer og fødevarer, som indeholder allergener, opbevares
på en måde så risiko for kontaminering minimeres.

Sørg for at opskrifter bliver fulgt, og at de rigtige
ingredienser bliver anvendt,
Opbevar skriftlige og ajourførte optegnelser over alle
fødevarer, der indeholder allergener,
Opret klare procedurer, så risikoen for kontaminering
minimeres. Se gerne "FoodDrinkEurope Allergen
Management Guideline" for en mere detaljeret og omfattende
vejledning.

FØDEVAREALLERGENER

European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA) (den europæiske sammenslutning af organisationer for
patienter med allergi og luftvejssygdomme) giver de 200 millioner mennesker, der lever med allergi, astma eller kronisk obstruktiv
lungesygdom, en stemme. Vi sætter 39 nationale foreninger fra 24 lande sammen og kanaliserer deres viden og krav ud til de europæiske
institutioner. Vi skaber kontakt imellem europæiske interessenter for at sætte gang i forandringer og bygge bro over de politiske huller, der
findes i bekæmpelsen af allergi- og luftvejssygdomme, så patienter kan leve kompromisløst, har ret og adgang til behandling af bedste
kvalitet samt et sikkert miljø.

Færdigpakkede fødevarer: allergener skal oplyses og mærkes
på fødevareemballagen,
Producenter af ikke-færdigpakkede fødevarer: oplysninger
kan gives skriftligt eller mundtligt. Hvis oplysningerne gives
mundtligt, så sørg gerne for, at skriftlige oplysninger også er
tilgængelige. Information om oplysning af allergener bør være
tydelig, ajourført og let at få øje på. I tilfælde af ændring af en
fødevare, bør skriftlige oplysninger ledsages af mundtlig
information fra personalet.
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