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Indledende arbejde til udvikling af beslutningsværktøjet L-star 
 
Tina Beck Hansen, DTU Fødevareinstituttet, Heidi Friis Hansen, Zealand og Karen Lindgaard, Zealand 

 

 

I samarbejde mellem Zealand Roskilde og DTU Fødevareinstituttet ønsker vi at udvikle et digitalt 

beslutningsværktøj til fastsættelse af holdbarhed i forhold til listeria i kolde retter. Projektet er støttet af 

midler fra FoodNetwork.  

I det indledende arbejde har vi indsamlet viden fra eksisterende litteratur og vidensdatabaser. Desuden har 

vi undersøgt produktionspraksis i repræsentative virksomheder. På baggrund af dette er indledende 

antagelser for værktøjet formuleret og rammerne for værktøjet udviklet.  
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1. Indledning 
Food trends i Danmark peger på, at Food service markedet er i stor vækst. Danske forbrugere spiser flere 

færdige måltider, og måltidsproducenter skal respondere på de nye krav med, sunde, velsmagende og 

nemme samt fleksible måltidsløsninger. Dette betyder, at produkterne skal sælges færdigpakket med en 

fastsat holdbarhed.  

Mikrobiologiforordning nr. 2073/2005 stiller krav til indhold af Listeria monocytogenes (herefter listeria) i 

spiseklare fødevarer som sandwich, smørrebrød og salater. Der skal være fravær af listeria i 5 prøver á 25 

gram, når produktet forlader produktionen, og ifølge forordning må indholdet af listeria ikke overstige 100 

CFU/g ved holdbarhedens udløb. Kravet om maks. 100 cfu/g gælder, hvis producenten kan dokumentere, at 

denne grænse ikke overskrides i holdbarhedsperioden. Derimod gælder kravet om fravær af listeria i 25 g i 

hele holdbarhedsperioden, hvis det ikke kan dokumenteres. 

Listeria er en sygdomsfremkaldende bakterie, som kan vokse ved kølerumstemperaturer. Listeria i 

spiseklare fødevarer er forbundet med flere udbrud af listeriose. Da listeria er en allestedsnærværende 

bakterie og bl.a. kan findes i jord og overfladevand, vil den kunne findes bl.a. i råvarer som frugt og 

grøntsager. 

Måltidsproducenter bør på denne baggrund regne med, at listeria er til stede i sammensatte spiseklare 

kolde måltider, og væksten af listeria skal derfor forudsiges af måltidsproducenterne, så det kan 

dokumenteres, at den begrænses til maks. 100 cfu/g ved udløb af holdbarhed. Dette kræver viden om 

væksthastigheder af listeria i mange forskellige råvarer og ingredienser. 

Der er på nuværende tidspunkt en stor viden bl.a. fra Teknologisk Institut, DMRI og DTU Fødevareinstituttet 

om vækst af listeria i forskellige spiseklare fødevarer, primært kød- og fiskeprodukter. Viden om vækst af 

listeria i frugt og grønt findes også, men er endnu ikke samlet i en fælles database eller i et prædiktivt 

værktøj. Omsætning af denne viden til holdbarhed kræver imidlertid ekspertindsigt, som små og 

mellemstore virksomheder sjældent besidder.  

Målet med projekt L-star var således at udvikle et videnskabeligt funderet værktøj til fastsættelse af 

holdbarhed af spiseklare fødevarer i forhold til listeria. Værktøjet blev døbt L-star og skulle være 

brugervenligt og målrettet SMV måltidsproducenter, som ønsker at kunne give en holdbarhed på 

smørrebrød, sandwich og salater.  

Projektet blev finansieret af FoodNetwork, Zealand og DTU Fødevareinstituttet.  

For at sikre overensstemmelse med myndighedskrav og virksomheds relevans, samt sparring i forhold til 

forskning og udvikling, blev der nedsat en styregruppe for projektet. Projektets styregruppe bestod af 

dyrlæge Niels Ladefoged Nielsen fra Fødevarestyrelsen, driftschef Gross fra Københavns madservice og 

seniorforsker Søren Aabo fra DTU Fødevareinstituttet.  

Undervejs i projektperioden, bidrog styregruppen til beslutninger om projektet og værktøjet.  

 
Denne rapport omhandler det indledende arbejde, der blev foretaget i forbindelse med udviklingen af 

beslutningsværktøjet L-star. Der blev dels gennemført en række brugerundersøgelser, dels et 

litteraturstudie, som alle dannede baggrund for det videre udviklingsarbejde med L-star. 
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2. Brugerundersøgelser  

 

Formål 
Formålet med brugerundersøgelserne var at sikre sammenhæng mellem brugernes ønsker/behov og det 

værktøj, som skulle udvikles i projektet.  

 

Metoder 

Interview med virksomhed 1 

Da ideen til projektet tog form, var det bl.a. med det udgangspunkt, at de databaser og 

prædiktionsværktøjer, som allerede findes, ikke passede til brugerne, måltidsproducenter. Derfor 

gennemførtes indledningsvist et interview med en produktionsleder fra en måltidsproducerende 

virksomhed 1 (herefter kaldet V1), som havde været på kursus i et af disse værktøjer tidligere med det 

formål at kunne fastsætte holdbarheden på sine produkter, men havde opgivet at bruge værktøjet. 

Interviewet foregik som et sparringsmøde, hvor vi havde lavet en plan for interviewet. Planen var, at vi 

først spurgte ind til deltagerens erfaringer med prædiktionsværktøjet fra Teknologisk Institut (DMRI 

Predict, http://dmripredict.dk) og eventuelle ønsker til et nyt værktøj til fastsættelse af holdbarhed, 

baseret på listeria.  

Virksomheden medbragte relevante produkteksempler/cases, som vi i fællesskab tastede ind i DMRI 

Predict og i DTU Fødevareinstituttets prædiktionsværktøj, FSSP (http://fssp.food.dtu.dk). Det vil sige, at vi 

også gennemgik FSSP, som vores deltager ikke tidligere havde forholdt sig til.  

Under indtastningen diskuterede vi de forskellige parametre (f.eks. Recipe variables, Product type og 

Storage variable), som skal indtastes for at der kan beregnes på vækst af listeria og også det output, som 

brugeren får ud af det, f.eks. Growth curve.   

Vi tog referat under interviewet, til senere brug. 

 

Interview med virksomhed 2 
For at kvalificere de opnåede erfaringer fra interviewet med V1 blev der nu gennemført et gruppeinterview 

med produktionsleder og hygiejneansvarlig i en anden måltidproducerende virksomhed 2 (herefter kaldet 

V2).  

Interviewet tog udgangspunkt i en spørgeguide, tilsendte menuplaner fra virksomheden og erfaringerne fra 

interviewet med V1.  

Spørgeguiden omhandlede følgende:  

 Menuplan for de kolde retter med hovedingredienser for sommer- og vintermenuer  

 Opskrift, eksempel for kartoffelsalat 

 Flowgrupper: smørrebrød/sandwich med eller uden hjemmelavede ingredienser og salater 

 Flow fra råvarerne kommer ind ad døren, til maden bliver spist 

o Antal dage og procestrin for de enkelte dage 
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o Fokus på muligheder for rekontaminering og eksisterende forebyggelse 

 Prøveudtagningsplan: miljøprøver og andre analyser, som f.eks. pH 

 

Spørgeskemaundersøgelse i netværk 
Med udgangspunkt i den indsamlede viden om ingredienser og flow, gennemførtes nu en uddybende 

brugerundersøgelse ved hjælp af et spørgeskema, hvor alle deltagende virksomheder i Netværk om 

fødevaresikkerhed for storkøkkener (18 besvarelser) besvarede spørgsmål om flow, typiske frisk-grønt 

ingredienser og kryds mellem forskellige ingredienser. 

Fokus med flowet nu, var at kortlægge de typiske opbevaringstemperaturer og tider for ingrediens-

grupperne hjemmeslicet pålæg, hjemmesnittet salat/peberfrugt o. lign samt hjemmelavet pasta-

/kartoffelsalat.  

For hver ingrediensgruppe udfyldte virksomhederne tid og temperatur i hvert af disse opbevaringstrin:

 

Figur 2.1: Generisk opbevaringsflow. 

 

Desuden skulle deltagerne beskrive: 

 De 5 hyppigste rå grøntsager, som de bruger til den kolde mad, som pynt eller del af en salat 

 Mulighed for kryds/kontakt mellem følgende typer af ingredienser 

o rå pynt og kødpålæg/kogt æg 

o grønt og kartoffel/pasta 

o grønt og kød/æg 

o grønt og dressing  

o dressing og kartoffel/pasta 
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Temperaturregistreringer i virksomhed 3 
I spørgeskemaundersøgelsen af flow for kold produktion blev det tydeligt, at opbevaringstemperaturerne 

var forskellige i virksomhederne, og ligeledes var overvågningen baseret på rumtemperatur, hvor 

værktøjets beregning af vækst ville være produkttemperatur.  

Derfor blev det valgt, at det skulle undersøges nærmere, hvordan rumtemperaturen varierer over døgnet i 

virksomhederne. Der blev indhentet data for køleovervågning i 5 måltidsproducerende virksomheder. Disse 

målinger viste tydelige udsving i temperaturen i løbet af dagen. Det som ikke kunne udledes, var hvorledes 

produkttemperaturen ændredes som følge af udsvingene i rumtemperatur. 

For at belyse dette, gennemførtes en undersøgelse hos en virksomhed. Målingerne forløb over 2 døgn og 

startede ca. kl. 10 på 1. dagen, det vil sige samtidig med en spidsbelastning. Der blev placeret 3 

testologgere: To i et kølerum og en i et andet. Loggerne blev placeret dels i overfladen af udvalgte 

produkter (gulerodsstave, pasta, kartoffelsalat, sandwich og frikadelle) og dels i luft. Desuden blev disse 

målinger suppleret med virksomhedens egne målinger af rumtemperatur.   

 

Figur 2.2: Til venstre: Placering af følere i overflade af produkter og i luft. Øverst til højre: Placering af virksomhedens 

temperaturmåler lige ovenfor indgangsdøren i kølerummet (set indefra). Nederst til højre: Placering af loggere bagerst 

i kølerummet.   
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Resultater 

Erfaringer fra interview med virksomhed 1  
Interviewet med V1 viste, at til en kold produktion vil der typisk være både hjemmelavede ingredienser og 

færdigpakkede ingredienser med holdbarhedsmærkning fra producent. Figur 2.3 viser V1’s flow for 

produktion af en kold anretning med røget laks, rugbrød, smør og pynt. I dette eksempel er laksen 

færdigpakket, og gelen er hjemmelavet. Den holdbarhed, som producenten giver, vil altid være den, som 

skal følges af de måltidproducerende virksomheder, som ønsker at bruge ingrediensen i en ny ret. Det vil 

sige, at hvis laksen har 2 dages holdbarhed efter åbning, så kan vi ikke give lakse-anretningen mere end 2 

dages holdbarhed, uanset hvad værktøjet prædikterer.  

 

Figur 2.3: Eksempel på produktionsflow for kold lakse-anretning i V1. 

  

Opskæring i stykker 

Modtagelse og opbevaring af 

hel lakseside 

Gaspakning i madpakke 

Opbevaring på køl hos producent (3˚C) 

Transport til borger (5˚C) 

Opbevaring på køl hos borger (5˚C) 

Borgerens egen servering 

  

Modtagelse og 

opbevaring af rugbrød 

Modtagelse og opbevaring af 

råvarer til pynt 

Produktion af gele (pynt) 

Modtagelse og 

opbevaring af smør 

Brød smøres med smør 
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På baggrund af interviewet med V1 blev første udkast til et generisk flow for kold produktion desuden 

skitseret. Et flow som netop afspejler et dynamisk temperaturforløb.  

 

Figur 2.4: Generisk produktionsflow for kold produktion udledt fra interviewet med V1. 

 

Ud fra dette indledende interview kunne følgende krav formuleres til værktøjet: 

 Sproget skulle være dansk 

 Følgende parametre ville virksomhederne kunne fremskaffe til brug i værktøjet: temperatur, tid, pH 

og %salt-i-vand 

 Det var realistisk, at brugerne kunne måle pH  

 Hjælp til beregning af %salt-i-vand var nødvendig 

 Skulle afspejle et dynamisk temperaturforløb fra fortilberedning af ingredienser til slutbrugeren 

spiser retten 

 Skulle give konkret hjælp til beslutningen om, hvilken holdbarhedsdato der vil være sikker i forhold 

til listeria.  

Besvarelser fra interview med virksomhed 2  
Virksomhed 2 (V2) havde primært smørrebrødsproduktion, som kold produktion. V2’s menuplaner blev 

gennemgået i forhold til hvilke af ingredienserne, som var hjemmelavede. Ud fra vores interview med V1 

havde vi besluttet, at vi fokuserede på de ingredienser, som virksomhederne selv producerede.   

På denne baggrund blev de anvendte ingredienser kortlagt, og det generiske produktionsflow blev 

yderligere kvalificeret. 

Ingredienserne stemte overens med og supplerede tidligere kortlægning af kold produktion, som blev 

gennemført i forbindelse med tidligere projekt om kold produktion (e-food) og erfaring fra branchen. 

De relevante ingredienser kunne overordnet inddeles på følgende måde: 

 Pålæg, som virksomheden selv slicer 

 Grønt, som virksomheden selv snitter 

 Salater, som kartoffel-, mayonnaise- og pastasalat 

 

Besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse i netværk 
Med besvarelserne fik vi yderligere informationer om de temperatur/tids-variationer, hvorved den kolde 

produktion foregår i de måltidsproducerende virksomheder. Karakteristisk for produktionen var, at det ofte 

sker over flere dage og med et dynamisk temperaturforløb. 

Nedenstående figurer viser typiske eksempler på forløb for de deltagende virksomheder. Det vil sige, at 

flere deltog i undersøgelsen, men disse forløb viser variationen af holdbarhed og opbevaringsbetingelser. 

Forberedelser 

Skylle/stege 

Produktionsdag 

Samle/pakke 

blan 

Opbevaring hos 

måltids-

producent 

Transport 
Opbevaring hos 

kunde 
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Opbevaringstemperatur for hjemmeslicet pålæg er relativ ensartet for de deltagende virksomheder og ikke 

så dynamisk, som for eksempel hjemmesnittet grønt. Den længste opbevaringstid for pålæg er 10 dage 

(Figur 2.5).  

 

Figur 2.5: Tid (i dage) fra fortilberedning f.eks. slicening til servering ved forskellige opbevaringstemperaturer i køkken 

og hos kunden (2, 3, 5, 20 ˚C).  

 

For snittet grønt er den længste holdbarhed, som anvendes, 9 dage (køkken 5), hvor det snittede grønt 

først opbevares i 2 dage ved 2 ˚C, herefter i 7 dage ved 5 ˚C (Figur 2.6). Den korteste holdbarhed, som 

anvendes, er inden for samme arbejdsdag (køkken 4). Til sammenligning med de øvrige hjemme-

producerede ingredienser, så benyttes også 7 ˚C som opbevaringstemperatur for grønt. 

 
Figur 2.6: Tid (i dage) fra fortilberedning f.eks. snitning til servering ved forskellige opbevaringstemperaturer i køkken 

og hos kunden (2, 3, 5, 7, 20 ˚C).  

For de hjemmelavede mayonnaise-salater ses lignende forløb, som for de andre produkter med maksimal 

holdbarhed på 9 dage (Figur 2.7). Flere virksomheder vælger en lavere opbevaringstemperatur (2 ˚C eller 3 

˚C), så længe produktet er i virksomheden, og når der leveres, er det som standard 5 ˚C. 
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Figur 2.7: Tid (i dage) fra fortilberedning f.eks. findeling til servering ved forskellige opbevaringstemperaturer i køkken 

og hos kunden (2, 3, 5, 20 ˚C).  

 

Undersøgelsen viste, at det typiske temperaturinterval lå mellem 2 og 7 ˚C.  Virksomheden, som opbevarer 

ved stuetemperatur (20 ˚C) har kort holdbarhed på sine produkter, og derfor blev denne temperatur ikke 

taget videre med i udviklingen af værktøjet.  

Desuden viste det sig også, at opbevaringstiderne i de forskellige trin var forskellige.   

Kompleksiteten i forhold til, at måltidsproducerende virksomheder både anvender forskellige 

opbevaringstemperaturer og –tider, ønskede vi at imødekomme i udviklingen af værktøjet, for at kunne 

afspejle den praksis virksomhederne har og beregne vækst af listeria ud fra dette.   

I forhold til de hyppigste rå grøntsager, som indgår i den kolde mad, var svarene formentlig påvirket af det 

tidspunkt på året, hvor undersøgelsen blev gennemført (sensommer/efterår 2018) 

Vi har grupperet alle grøntsager og frugter, som virksomhederne har nævnt som de 5 hyppigste, i forhold til 

listerias vækstkapacitet i råvarerne, som foreslået i litteraturen (Lokerse et al., 2016): 

 Bladgrønt, inkl. salater, spinat og krydderurter 

 Kål 

 Agurk, peberfrugt 

 Tomat, æble 

 Løg, porrer, springløg, fennikel 

 Selleri, rødbede, glaskål 

 Gulerod, radise 

 Citron 

Disse hyppigste grupper var vigtige at inddrage i beslutningsværktøjet.  

Slutteligt, kunne vi konstatere, at der kan være kryds/kontakt mellem alle de ingredienser, som indgår i de 

kolde retter. Det vil sige, at vores efterfølgende antagelse til værktøjet er, at hvis der tilføres listeria, f.eks. 

via et salatblad, så kan listeria krydskontaminere til alle de øvrige ingredienser, f.eks. kogt kartoffel.  
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Resultater af temperaturregistreringer i virksomhed 3 

Temperaturregistreringerne i kølerummet hos V3 viste, at temperaturstigningerne skete umiddelbart efter 

spidsbelastningerne om morgenen. Dog var produkttemperaturen generelt stabil (maks. 

produkttemperatur 4,6 – 5,3 ˚C), selvom rumtemperaturen steg til over 10 ˚C. 

 

Figur 2.8: Temperaturmålinger hos V3 i produkter og luft (˚C) over 2 døgn (t). Den grå kurve (temperatur) er 

virksomhedens egen temperaturovervågning. 

 

I samråd med projektets styregruppe blev det besluttet, at der ikke skulle lægges ekstra sikkerhedsmargin 

ind automatisk, for at imødekomme temperaturudsving. Værktøjet skal beregne på vækst af listeria ved 

den brugerindtastede temperatur. Dog skal brugerne gøres opmærksomme på (i vejledende tekst til 

værktøjet), at de skal sikre sig, at deres måltider overholder denne temperatur og ikke kun forholde sig til 

rumtemperatur.  

 

Opsamling 
Gennem de forskellige brugerundersøgelser kan vi formulere følgende krav til værktøjet: 

 Sproget skal være dansk 

 Temperatur, tid, pH og %salt-i-vand kan anvendes som parametre i modellen   

 Hjælp til beregning af %salt-i-vand skal indgå 

 Beregning af holdbarhed ud fra skiftende temperaturforhold (opbevaringstemperaturer) 

 Mulighed for at beregne vækst af listeria ned til 2˚C og op til 7 ˚C  

 Holdbarhedsdato skal angives konkret, f.eks. dato-måned-år  

 Oplysning om, at brugeren/virksomheden skal sikre sig, at de temperaturer som indtastes er 

produktets reelle temperatur.  
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3. Litteraturstudie 

Formål 
Som en del af projektet blev der gennemført et litteraturstudie, som havde til formål dels at undersøge 

omfanget af listeria i spiseklare kolde måltider, der er sammensat af flere ingredienser, dels at undersøge 

listerias vækstmulighed i denne type måltider. 

 

Metoder 
Som det første blev EFSAs biohazard panels Scientific Opinion (2012), om fødevarebåren risiko fra visse 

sammensatte produkter indeholdende animalske fødevarer, gennemgået for at fastlægge, hvilke faktorer 

der har betydning for fødevaresikkerheden af sammensatte fødevarer såsom sandwich og blandede salater. 

Dernæst blev litteratursøgninger gennemført i DTU Findit. Følgende søgeord Listeria monocytogenes, 

occurrence, prevalence, sandwich, salad, ready-to-eat, growth blev anvendt i forskellige kombinationer. 

Til beregning af 95 % konfidensintervaller for forekomsten af listeria blev metoden beskrevet af Armitage 

and Berry (1999) anvendt. Til test af forskelle i listeriaforekomst mellem forskellige måltider blev Chi2-test 

anvendt. 

 

Resultater  

EFSA Scientific Opinion 
Ifølge EFSA (2012) er det nødvendigt at kende både forekomst og koncentration af den patogen vi har fokus 

på, nemlig listeria, for at vurdere risikoen ved indtagelse af måltidet. I risikovurderingen skal desuden indgå, 

hvilke vækstparametre i det sammensatte måltid, der giver de bedste vækstbetingelser for listeria. En 

særlig udfordring ved sammensatte måltider er det, der sker i fasen mellem to ingredienser, som er i 

kontakt med hinanden. Dels kan listeria overføres fra en ingrediens til en anden, og dels kan fysisk-kemiske 

parametre, som f.eks. fugt og syrer, udveksles mellem de to ingredienser og dermed ændre 

vækstbetingelserne i dette interface. Ud over de vækstbetingelser, som det sammensatte måltid giver for 

listeria, skal risikofaktoranalysen også omfatte selve produktionen og betingelser som hygiejne og 

opbevaringstid og -temperatur. 

Endelig opdeler EFSA (2012) risikoen ved sammensatte produkter i tre niveauer. Vores produkt, som er 

sandwich og salater, kategoriseres af EFSA biohazard panelet til qualified presumption of risk (QPR), som 

gælder fødevarer med mulighed for at forårsage sygdom, ved tilstedeværelse af patogener, f.eks. listeria. 

Ifølge EFSA (2012) er det dermed nødvendig med risikofaktoranalyse i forhold til ovenstående. 

Forekomst af listeria i blandede salater 
Omfanget af listeria kontaminering i spiseklare blandede salater blev belyst med udgangspunkt i Söderqvist 

(2017) og Little et al. (2007). Tabel 3.1 viser, at der blev fundet fire undersøgelser af listerias forekomst i 

blandede salater i årene 2005 til 2013. I gennemsnit blev fundet listeria i 1,4 til 6,5 % af de undersøgte 

salater. Da der er stor forskel på antallet af prøver i hver af undersøgelserne, fra 141 prøver fra Sverige til 

2.686 prøver fra Storbritannien, er 95 % konfidensintervallet angivet for hver undersøgelse. Det viser sig, at 

alle fire 95 % konfidensintervaller overlapper. Det betyder, at det statistisk set er muligt at slå de fire 
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datasæt sammen og beregne et fælles gennemsnit og 95 % konfidensinterval. Det bør altså forventes, at 

3,7 til 5,0 % af spiseklare blandede salater på detailmarkedet er forurenede med listeria (Tabel 3.1).  

 

Tabel 3.1. Forekomst af Listeria monocytogenes i spiseklare blandede salater i fire lande (modificeret fra Söderqvist, 
2017). 
Land År Antal undersøgte prøver Forekomst (%) 

Gennemsnit 95 % konfidensinterval 

Storbritannien 2005 2.686 4,8 4,0 – 5,7 

Irland 2005 714 2,7 1,6 – 4,1 

Tyrkiet 2011 – 2012 154 6,5 3,2 – 12 

Sverige 2012 – 2013 141 1,4 0,2 – 5,0 

Samlet 2005 – 2013 3.695 4,3 3,7 – 5,0 

 

En lignende spansk undersøgelse af 932 salat måltider fra restauranter påviste listeria i 45 af måltiderne 

svarende til 4,8 % (Doménech et al., 2011), og bekræfter dermed den forventede forureningsgrad af listeria 

i spiseklare blandede salater. 

 

Forekomst af listeria i sandwich 
Omfanget af listeriakontaminering i spiseklare sandwich blev belyst med udgangspunkt i Little et al. (2008). 

Denne undersøgelse stammer fra Storbritannien, hvor i alt 3.249 prøver af sandwich i 2005 – 2006 blev 

undersøgt for forekomst af listeria. Alle prøver var indsamlet på hospitaler eller lignende 

sundhedsinstitutioner. I gennemsnit blev der påvist listeria i 2,7 % sandwich med 95 % konfidensinterval fra 

2,2 til 3,3 % (Tabel 3.2). En spansk undersøgelse af 81 sandwich og baguette, serveret på restauranter eller i 

cafeterier, fandt listeria i 3 produkter, hvilket svarer til en gennemsnitlig forekomst på 3,7 % med 95 % 

konfidensinterval på 0,8 – 10 % (Doménech et al., 2011).   

 

Tabel 3.2. Forekomst af Listeria monocytogenes i sandwich. Prøverne er udtaget i sundhedssektoren i 
Storbritannien i 2005-2006 (modificeret fra Little et al., 2008). 
Sandwich typer Antal undersøgte prøver Forekomst (%) 

Gennemsnit 95 % konfidensinterval 

Alle typer 3.249 2,7 2,2 – 3,3 

Typer med fjerkræ 376 5,9a 3,7 – 8,7 

Typer med mayonnaise 149 6,7a 3,3 – 12 

Typer med rå grøntsager 1.087 3,9a 2,8 – 5,2 

Typer uden rå grøntsager 2.162 2,1 1,6 – 2,8 

Typer med bløde oste 89 6,7a 2,5 – 14 

Typer med andre oste 722 1,4 0,7 – 2,5 
aTestet signifikant højere end typer uden den pågældende ingrediens ved Chi2-test (P < 0,05) 

 

I den britiske undersøgelse blev det også undersøgt om nogle typer af sandwich oftere var kontaminerede 

med listeria end andre. Som det ses af Tabel 3.2, skiller sandwich med fjerkræ, mayonnaise, rå grøntsager 

og bløde oste sig ud ved at have en højere gennemsnitlig forureningsgrad end gennemsnittet. 
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Undersøgelsen forklarer ikke, hvad årsagen til disse observationer kunne være, men understreger at 

fremstilling af spiseklare produkter, som sandwich, kræver 

 ingredienser af høj kvalitet 

 en hygiejnisk fremstillingsproces 

 en passende holdbarhed i kombination med korrekt opbevaring 

Tilsammen vil disse anbefalinger kunne minimere risikoen for listerias tilstedeværelse i farlige niveauer på 

indtagelsestidspunktet (Little et al., 2008). En spansk undersøgelse af sandwich, serveret på restauranter 

eller i cafeterier, erklærer sig enig i disse anbefalinger. Undersøgelsen fremhæver i øvrigt forkert brug og 

manglende vedligehold af slicemaskiner samt temperaturbelastning som mulige forklaringer på hyppig 

forekomst af listeria i sandwich og baguette med kødpålæg (Doménech et al., 2011). 

 

Antal listeria i spiseklare sammensatte måltider 
Indholdet af L. monocytogenes i spiseklare produkter, og dermed også spiseklare måltider, er reguleret via 

EU-lovgivning (se afsnit 4). I kommissionens forordning (EF) Nr. 2073/2005 i stk. (10) er det beskrevet, at 

EU’s målsætning for L. monocytogenes i fødevarer er <100 cfu/g på tidspunktet for indtagelse. Derfor er det 

også relevant at kortlægge, hvilke niveauer man kan forvente, når et spiseklart måltid viser sig at være 

forurenet med listeria. I Tabel 3.3 er samlet informationer om dette for britiske sandwich (Little et al., 

2008), britiske blandede salater (Little et al., 2007) samt spanske sandwich/baguette med kødpålæg 

(Doménech et al., 2011). 

Langt de fleste produkter indeholdt mindre end 10 cfu/g af listeria (Tabel 3.3). Det fremgår dog, at mellem 

1 og 3 % af produkterne, der var forurenede med listeria, indeholdt mere en 100 cfu/g på 

analysetidspunktet. Sat sammen med oplysningen om, at listeria må forventes at forekomme i op til 5 % af 

sådanne måltider, svarer det til, at 0,15 % af måltiderne vil overskride EU’s målsætning. Dette lyder måske 

lavt, men set i forhold til det kvantum, der reelt konsumeres, så udgør det et relativt højt antal af 

forbrugere, der udsættes for niveauer af listeria over 100 cfu/g.  

 

Tabel 3.3. Antal prøver fordelt på fire niveauer af Listeria monocytogenes i sandwich og blandede salater.  

Måltid Antal Listeria monocytogenes (cfu/g) 

0,4 – 9 10 – 99 100 – 999 ≥1000 

Sandwicha 87 (98,9 %) 1 (1,1 %) 0  0  

Sandwich/baguette med kødb 78 (96,4 %) 2 (2,4 %) 1 (1,2 %) 0  

Blandede salaterc 126 (97,0 %) 2 (1,5 %) 2 (1,5 %) 0  

Salater med kødc 73 (96,1 %) 1 (1,3 %) 2 (2,6 %) 0  

Salater med kyllingc 68 (95,8 %) 1 (1,4 %) 2 (2,8 %) 0  

Salater med seafoodc 53 (98,2 %) 1 (1,8 %) 0  0  

Salater med rejerc 19 (95,0 %) 1 (5,0 %) 0  0  
aFra Little et al. (2008) 
bFra Doménech et al. (2011) 
cFra Little et al. (2007) 

 

I den britiske undersøgelse af blandede salater var der sammenfald mellem de høje niveauer af listeria og 

resterende holdbarhed, idet to af de fire produkter med ≥10 cfu/g (Tabel 3.4) var analyseret på dagen for 
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udløb af holdbarheden (Little et al., 2007). I forhold til sandwich fandt den britiske undersøgelse, at 

produkter med resterende holdbarhed på 1 dag oftere indeholdt listeria end produkterne med mere end 1 

dag til udløb af holdbarheden (Little et al., 2008).  

 

Tabel 3.4. Rapporteret niveauer (cfu/g) i sandwich og blandede salater hvor der er fundet ≥10 cfu/g af Listeria 
monocytogenes. 
Måltid Listeria niveau (cfu/g) Kilde 

Sandwich, uspecificeret  20 Little et al. (2008) 

Blandede salater med kylling 170, 990 Little et al. (2007) 

Blandede salater med kylling eller rejer 60, 70 Little et al. (2007) 
 

I begge undersøgelser var der også en tendens til, at listeria forekom hyppigere i produkter opbevaret ved 

temperaturer >8 °C end ≤8 °C (Little et al., 2007; 2008). Undersøgelserne understøtter dermed, at 

holdbarhedstiden i kombination med opbevaringstemperaturen bør styres, så vækst af listeria til 

uacceptable niveauer undgås.  

 

Vækst af listeria i spiseklare sammensatte måltider 
Da vi nu havde konkluderet, at væksten af listeria i spiseklare sammensatte produkter burde begrænses, 

blev det relevant at undersøge, om der var særlige vækstbetingelser, der gjorde sig gældende for 

sammensatte produkter sammenlignet med produkter bestående af en enkelt ingrediens. 

For enkeltingredienser, bestående hovedsaligt af kød eller fisk, kan vi med rimelig stor sikkerhed bruge 

informationer om pH-værdi og vandaktivitet (aw) til at forudsige listerias vækstpotentiale i produktet ved 

en given opbevaringstemperatur. Dette bruges f.eks. af EU medlemslande til at vurdere, hvornår listeria 

kan vokse i et produkt (EU SANCO, 2013). Af Beaufort (2011) og EU SANCO (2013) fremgår, at listeria ikke 

vokser i spiseklare produkter, der opfylder følgende; 

 Produkter med pH-værdi ≤ 4,4 uanset aw 

 Produkter med aw ≤ 0,92, uanset pH-værdi 

 Produkter med pH-værdi ≤ 5,0 og aw ≤ 0,94 

Afhængigt af produkttype vil andre produktoplysninger være relevante at inddrage. Det kunne f.eks. være 

opbevaring på frost, der sætter væksten af listeria i stå, eller tilstedeværelse af en beskyttende mikroflora, 

der udkonkurrerer listeria og dermed forhindrer uacceptabel vækst.  

En undersøgelse af snittede rå grøntsager til salater viste dog, at listerias vækstpotentiale i bladgrøntsager 

ikke var ens, på trods af samme pH- og aw-værdier (Lokerse et al., 2016). Undersøgelsen kunne heller ikke 

påvise en systematisk effekt af den konkurrerende mikroflora, da en sådan effekt kun var overbevisende for 

hvidkål og mangofrugt (Lokerse et al., 2016).  

I forhold til sammensatte måltider, som sandwich og blandede salater, er det også problematisk at definere 

en enkelt pH-værdi eller en enkelt aw-værdi, da der jo er tale om produkter bestående af flere ingredienser 

med forskellige pH- og aw-værdier. Værdier for pH og aw, målt i et blandet produkt, vil højst sandsynligt 

ikke være retvisende, da produkterne i højere grad består af flere forskellige mikromiljøer afhængigt af, 

hvilke ingredienser de indeholder, og hvilke der rører hinanden. 
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Der er f.eks. set eksempler på, at der har været vækst af en patogen bakterie i et produkt, der var 

sammensat af to ingredienser med så lav aw, at de hver især ikke tillod vækst (Escartín et al., 1998). 

Forklaringen lød, at der i interfacet mellem de to ingredienser måtte være dannet lidt kondens, så aw-

værdien var steget.    

Det tyder derfor på, at vækstpotentialet af listeria i sandwich og blandede salater ikke kan forudsiges alene 

på baggrund af deres pH- og aw-værdier. I stedet er vi nødt til at basere vurderingen på basis af de 

konkrete ingredienser produkterne består af. Vi er også nødt til at undersøge, hvorvidt nogle 

kombinationer af ingredienser fører til dannelse af mikromiljøer (interface), hvor listerias vækstpotentiale 

er højere end i hver ingrediens for sig. 

Det har ikke været muligt at finde studier, der systematisk har undersøgt effekten af mikromiljøer i 

sammensatte spiseklare måltider. Enkelte studier har dog udført forsøg med kombination af to 

ingredienser. Fx undersøgte Söderqvist et al. (2017), hvordan listeria voksede i babyspinat alene og i 

kombination med kylling (Figur 3.1). Det ses tydeligt, at tilføjelsen af kylling øgede listerias vækstpotentiale, 

både ved 15 og 8 °C. Da vækst i kyllingen alene ikke er medtaget i undersøgelsen, kan vi ikke konkludere, 

om den observerede vækst svarer til forventet vækst i kylling. Et EASJ eksamensprojekt, lavet af Sussi Smith 

Ottosen (2017), kan måske give os en ide om dette. I dette studie blev listeria podet på et stykke lollo 

bionda salat for sig selv, på et stykke kylling for sig selv og på et stykke lollo bionda salat, hvorpå der blev 

lagt et upodet stykke kylling. Væksten af listeria ved 21 °C blev fulgt i 30 timer (Figur 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Vækst af Listeria monocytogenes i babyspinat og i en blanding af 
babyspinat og kylling (1:1) ved hhv. 8 og 15 °C (fra Söderqvist et al., 2017). 

babyspinat, 8 & 15 C 

babyspinat+kylling, 15 

C 

babyspinat+kylling, 8 C 
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Figur 3.2 viser, at væksten på lollo bionda salat og kylling sammen var sammenfaldende med væksten på 

kylling alene mellem ca. 8 og 30 timer ved 21 °C. I det samme tidsrum var der først tegn på vækst af listeria 

efter 24 timer på lollo bionda salat alene. 

 

 

  

Figur 3.2. Vækst af Listeria monocytogenes ved 21 °C på lollo bionda 
salat, på kylling og på lollo bionda salat og kylling sammen (Ottosen, 
2017). 
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Disse observationer tyder på, at listeria var i stand til at flytte sig fra salaten over på kyllingen og udnytte 

den større næringstilgængelighed, der er på kylling sammenlignet med et salatblad. I dette studie var 

kontakten mellem de to ingredienser stor, idet prøverne bevidst blev udsat for pres for at efterligne en 

bunke med sandwich på en buffet (Ottosen, 2017).  

Nøjagtig, hvor tæt kontakt der skal være for, at listeria kan udnytte det, kan vi ikke sige noget om. I 

undersøgelsen af Söderqvist et al. (2017), vist i Figur 3.2, blev prøverne med babyspinat og kylling podet 

efter de var blandet sammen, så her var der ikke på samme måde tale om, at listeria flyttede sig. Det vi ser, 

er mest sandsynligt væksten af den del af de podede listeriaceller, der ramte kyllingestykkerne. Da listeria 

ikke voksede på babyspinaten, har babyspinaten nok nærmere virket som en fortynding af startniveauet af 

de podede listeriaceller. 

 

Opsamling  
På baggrund af dette litteraturstudie konkluderer vi 

 at listeria gennemsnitligt vil være til stede i 2 til 5 % af sammensatte spiseklare kolde måltider 

 at listerias vækst i sammensatte spiseklare kolde måltider primært afhænger af de specifikke 

ingredienser og opbevaringstemperaturen 

 at væksten af listeria skal begrænses til <100 cfu/g ved udløb af holdbarhed 

 at følgende bør overvejes i udviklingen af værktøjet: 
o interface 
o produktions- og opbevaringsforhold  
o hygiejniske forhold omkring produktionsmiljø og råvarer 

 

Til brug for holdbarhedsfastsættelsen i værktøjet skal vi derfor fastlægge den acceptable stigning af listeria 

inden for holdbarheden. Den acceptable stigning vil være afhængig af startniveauet af listeria i måltidet. Da 

dette jo ikke kendes af brugeren af værktøjet, skal vi finde en måde at tilgå dette på generisk vis.   
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4. Indledende antagelser for beslutningsværktøj (L-Star)  

 

Formål 
Formålet med at opstille indledende antagelser for beslutningsværktøjet var at målrette og afgrænse 

udviklingsprocessen. 

 

Metoder  

Gennemgang af lovkrav 
En grundlæggende antagelse for beslutningsværktøjet bygger på overholdelse af lovgivningskrav. Reglerne 

for listeria i spiseklare fødevarer, står i bilag 2 i Mikrobiologiforordning nr. 2073/2005. Regler for listeria i 

produktionsmiljø fremgår ligeledes af denne forordning. 

 

Brainstorm med modelmad 
Som supplement til EFSAs Scientic Opinion (2012) foretog vi en brainstorm på ingredienser i en konkret 

modelmad, nemlig en rullepølsemad. For hver ingrediens i denne modelmad vurderede vi faktorer af 

betydning for listerias forekomst og vækst i modelmaden. Vi så på vækstfaktorerne pH, aw, salt, nitrit og 

CO2. Vi inddrog desuden konkurrenceflora, mærkning, produktionsbetingelser, sandsynlighed for forekomst 

af listeria, samt listeria udbrud og tilbagetrækninger. 

 

Gennemgang af tilbagetrækninger, DK og EU 
I arbejdet med risikofaktoranalysen blev relevante tilbagetrækninger i EU også inddraget. Vi gennemgik 
tilbagetrækninger pga. listeriafund for Danmark (FVST hjemmeside) og EU (rapid alert) for hele 2017 og for 
2018 fra januar til maj. 
 

Styregruppemøder 
Til projektet havde vi tilknyttet en styregruppe. Styregruppen skulle sikre relevante forudsætninger og 

metodevalg og fokus i det indledende arbejde.  

 

Resultater 

Relevante lovkrav - mikrobiologiforordningen 
Ifølge mikrobiologiforordningen skal der ved prøveudtagning være fravær af listeria i 5 prøver à 25 gram af 

et spiseklart produkt, når produktet forlader produktionen, og ifølge forordningen må indholdet af listeria 

ikke overstige 100 CFU/g ved holdbarhedens udløb. Kravet om maks. 100 CFU/g gælder, hvis producenten 

kan dokumentere, at denne grænse ikke overskrides på noget tidspunkt i holdbarhedsperioden. Hvis dette 

ikke kan dokumenteres, gælder kravet om fravær af listeria i de 5 prøver à 25 g i hele holdbarhedsperioden. 

Værktøjet skal derfor kunne bruges til at dokumentere, at indholdet af listeria i spiseklare måltider ikke 

overstiger 100 CFU/g ved holdbarhedens udløb. Ifølge mikrobiologivejledningen kan virksomheder vælge at 

bruge computerbaserede beregningsværktøjer til at forudsige vækst af mikroorganismer i produktet 

(Vejledning nr. 9853 af 7. september 2017 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, kap. 6.2). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1424173035720&uri=CELEX:02005R2073-20140601
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Vægtning af produktionsmiljø og råvarer 
På et styregruppemøde diskuterede vi, hvordan hhv. produktionsmiljø og råvarer spiller ind på risiko for 

tilstedeværelse af listeria i spiseklare kolde måltider. 

I en fødevareproducerende virksomhed bør listeria ikke være tilstede. Særlig, når der produceres spiseklare 

fødevarer, bør der være fokus på at undgå listeria. Frisk, ikke-snittet eller forarbejdet frugt eller grønt er 

kilde til at bringe listeria ind i virksomheden. Denne risiko skal håndteres i virksomheden således, at Listeria 

ikke etableres i produktionsmiljøet, og dermed kan overføres til spiseklare måltider. 

Da listeria kan introduceres hos måltidproducenter via råvarer skal disse virksomheder sikre sig, at listeria 

ikke findes i produktionsmiljøet. Desuden skal listeria være elimineret i varmebehandlede fødevarer. Hvis 

dette overholdes vil eneste kilde til listeria i spiseklare kolde måltider være rå ingredienser som frugt og 

grønt. På styregruppemødet blev det derfor besluttet, at når måltidsproducenten styrer listeria ved hjælp 

af produktionshygiejne, egenkontrol og prøvetagning (herunder GAG), vil det ikke være aktuelt at inddrage 

listeriaforurening fra andre kilder end rå frugt og grønt i beslutningsværktøjet. 

Listeria kan dog påføres de varmebehandlede ingredienser fra rå ingredienser i spiseklare kolde måltider, 

og således vokse heri, hvis der er vækstbetingelser i pågældende ingrediens, men til beregningerne i 

værktøjet forudsættes, at startniveau af listeria i et måltid udelukkende afhænger af niveau af listeria i frisk 

frugt og grønt samt den mængde af frisk frugt og grønt, som måltidet indeholder.  

 

Udpegning af den kritiske ingrediens 
Ideen med brainstorm for en modelmad var at diskutere, hvilke ingredienser som var relevante at medtage 

i en holdbarhedsfastsættelse for listeria i spiseklare kolde måltider. Sandwich og salater kan potentielt set 

indeholde mange forskellige ingredienser, og vi ønskede at begrænse eller gruppere ingredienser i størst 

muligt omfang. Vi ønskede samtidigt, at det skulle være muligt at tage højde for flere ingredienser og ikke 

kun have fokus på den samme kritiske ingrediens for alt, som det gjorde sig gældende i det tidligere 

projekt, e-food, hvor kylling blev anvendt som den kritiske ingrediens for samtlige prædiktioner. 
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Figur 4.1 viser den modelmad vi tog udgangspunkt i til brainstorm – et stykke rugbrød med rullepølse og 

diverse pynt.  

 

Figur 4.1. Generationstider for de enkelte ingredienser i et eksempel på en rullepølsemad. Den hurtigste 

generationstid er for karse, som hermed bliver karse den kritiske ingrediens. 

 

Under vores brainstorm afprøvede vi forskellige tilgange til at udpege, hvilken ingrediens der ville være den 

mest kritiske i forhold til holdbarhedsfastlæggelsen. Med udgangspunkt i, om ingrediensen tidligere havde 

været genstand for tilbagetrækning eller udbrud pga. listeria, kom vi frem til, at rullepølsen ville være den 

mest kritiske ingrediens. Med udgangspunkt i produktionsbetingelserne kom vi frem til, at sky og rullepølse 

ville være mindre kritisk end karse og løg, idet sky og rullepølse er varmebehandlede, mens karse og løg 

benyttes rå og derfor oftere bidrager til listeriaforurening. Med udgangspunkt i ingrediensernes pH og aw 

kom vi frem til, at rugbrød og smør kunne udelukkes, da pH og aw i disse ingredienser ikke tillader vækst af 

listeria. Derimod tillader de resterende ingredienser vækst af listeria. Listerias vækstmulighed ser dog ikke 

ud til kun at være afhængig af pH og aw, også den naturlige baggrundsmikroflora kan spille ind. Så selvom 

væksthastigheden er størst i den rå karse (Figur 4.1), som også har den højeste pH-værdi, så kan karsens 

baggrundsmikroflora evt. nedsætte listerias vækstmulighed, sådan at den bliver overhalet af 

listeriabakterier, der har flyttet sig fra karsen over på fx skyen, hvor der ikke er en baggrundsmikroflora, 

som kan hæmme listerias vækstmulighed. Vores brainstorm illustrerede, at det var meget komplekst at 

udpege den kritiske ingrediens og afhængig af, hvilken tilgang, der vælges, kom vi frem til, at forskellige 

ingredienser vil være afgørende for listerias vækstmuligheder og dermed holdbarheden.   

Den høje kompleksitet betød, at vi rådførte os med styregruppen om, hvilken tilgang der skulle anvendes i 

det videre arbejde med udviklingen af L-star. Følgende tilgang blev besluttet ved et styregruppemøde. 

Listerias væksthastighed i hele måltidet vil afhænge af de ingredienser med de bedste vækstbetingelser i 

måltidet, altså ikke af måltidets samlede pH- og aw-værdi. Den ingrediens med de bedste vækstbetingelser 

for listeria, vil dermed være den ingrediens, som bestemmer holdbarheden af måltidet. Denne ingrediens 

defineres dermed som den kritiske ingrediens. Dette gælder uanset, om det er en rå eller tilberedt 

ingrediens, da krydskontaminering mellem rå og tilberedte ingredienser antages at kunne ske mellem alle 

anvendte ingredienser i denne type måltid. 

Listeria generationstid ved 5 °C, timer 

Karse  28 

Løg  39 

Rullepølse 
 72 

Rugbrød 
 ∞ 

Sky 
 39 

Kritisk 

ingrediens 
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Værktøjet skulle således struktureres i forhold til måltidets ingredienser. Desuden skulle vi inddrage 

væksthastigheder i form af generationstider for de ingredienser, som giver vækstmulighed for listeria. Det 

vil sige, at for at kunne inddrage de ingredienser, som afgør holdbarheden, skal alle ingredienser som 

indgår i måltidet kunne indgå i beregningen. For at kunne tage højde for startniveauet af listeria i rå 

ingredienser, skal mængde af alle ingredienser indgå i beregningen. 

 

Nølefasens betydning  
Produktionsflow viser, at de spiseklare kolde måltider ofte produceres over flere dage, og at der også 

indgår en transport (Figur 2.3). 

Listerias nølefase under de relevante produktionsbetingelser og ingredienser kunne være relevant at 

inddrage i værktøjet. Vi har imidlertid ikke mulighed for at fastlægge nølefasen i dette projekt, og viden om 

denne er ikke tilgængelig for alle relevante betingelser og ingredienser. 

Som illustreret i Figur 4.2, har vi derfor valgt at antage, at listerias nølefase bruges i værktøjet til den tid, 

der pågår til produktion og transport af måltidet. Beregning af holdbarhed i forhold til listerias 

væksthastighed har derfor starttidspunkt efter færdigtilberedning og evt. pakning af måltidet. Vi har en ide 

om, at dette er en underestimering af nølefasens betydning. Hvis det er tilfældet er der sikkerhed 

indbygget i denne brug af nølefase. Validering af værktøjet vil underbygge dette.  

 

Figur 4.2. Figuren illustrerer at listerias nølefase i modellen anvendes til fortilberedning, selve produktionen og evt. 

transport fra producent til kunde. Vækstfasen i modellen anvendes til mulig opbevaring hos producent og forbruger 

svarende til tilladt vækst for det specifikke måltid. 

 

Tilbagetrækninger 
En gennemgang af tilbagetrækninger fra det danske marked på FVST hjemmeside (DK) og i rapid alert (EU) 

viste tilbagetrækninger af spiseklare sandwich og salater samt relevante ingredienser på grund af listeria. 

Dette bekræftede os i, at listeria er en relevant risikofaktor for produktion af kolde måltider, både for de 

sammensatte måltider og flere af de enkelte ingredienser.  

Fortilberedning 

Produktion 

Transport 

LOG
10

 CFU/g 

Tid 

Nølefase Vækstfase Stationær fase Dødsfase 

100 CFU/g 

Opbevaring, kunde 

Opbevaring, producent 

Nøle- og vækstfase input til L-Star 
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Opsamling 
Vi har altså opstillet følgende indledende antagelser som grundlag for udarbejdelsen af 

beslutningsværktøjet, L-star: 

 Listeria i råvarer og salater/sandwich forårsager udbrud og tilbagetrækninger i DK og EU  

 Kriterierne fra mikrobiologiforordning anvendes til at fastsætte tilladt vækst af listeria under 

holdbarhedsperioden. 

 Kun rå frugt og grønt vil bidrage til listeriaforurening af måltidet 

 Vækstpotentialet af listeria skal beregnes for den kritiske ingrediens, som er den ingrediens i 

måltidet med de bedste vækstbetingelser 

 Beregning af holdbarhed skal foretages på baggrund af art og mængde af ingredienser i det enkelte 

måltid 

 Listerias nølefase vil indgå som den tid, der anvendes til produktion og transport af måltidet, og er 

derfor ikke medtaget i beregninger på holdbarhed. 
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5. Konklusion og videre arbejde 
 

Som resultat af det indledende arbejde kan vi konkludere følgende: 

Ud fra brugerundersøgelser har vi fastlagt krav til værktøjet, som skal sikre at værktøjet er tilpasset 

målgruppen. 

Litteraturstudier viser, at listeria er tilstede i spiseklare, sammensatte måltider, og at holdbarheden i 

forhold til listeria afhænger af specifikke ingredienser og opbevaringstemperatur.  

Det forudsættes, at måltidsproducenten har etableret gode arbejdsgange til sikring af hygiejniske forhold 
omkring produktionsmiljø og råvarer. Derved bliver det kun rå frugt og grønt, der bidrager til 
listeriaforurening af måltidet. 
 
Fra mikrobiologiforordningen anvendes fødevaresikkerhedskriteriet 1.2 for spiseklare produkter, der 

understøtter vækst af listeria, at der højest må være 100 cfu/g i holdbarhedsperioden. 

Vækst af listeria beregnes ud fra den kritiske ingrediens, som er den ingrediens med de bedste 

vækstbetingelser i måltidet, samt mængden af rå frugt og grønt, hvor listeria potentielt kommer fra.  

Listerias nølefase indgår som den tid, der anvendes til produktion og transport af måltid, og er derfor ikke 

medtaget i beregninger på holdbarhed. 

 

I det videre arbejde med udviklingen af L-star vil vi have fokus på: 

 Tilladt vækst af Listeria 

 Indsamling af generationstider 

 Definition af fødevarekategorier 

 Modellering 

 Udvikling af beslutningsværktøj  

 Validering 
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