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Listeria Amerikában

Az elmúlt napokban 
néhány American Airli-
nes és United Airlines 
járat bizonyos élelmi-
szer-szolgáltatásait 
földre kényszerítette a 
Listeria. A problémá-
ban különböző élelmi-
szer-szolgáltatók érin-
tettek. 

Mindkét esetben az élel-
miszer-előkészítő terü-
leteken találtak Listeria 
baktériumokat. A légi-
utas-kísérőket arra kérik, 
hogy következő hóna-
pokban figyeljék magu-
kat, nem jelennek-e meg 
a Listeria fertőzés tüne-
tei. A tünetek kifejlődése 
az expozíciót követően 
akár 70 napba is telhet.

Listeria miatt több mint 
14 tonna sertéshúst és 
csirkehúst tartalmazó 
burritót és wrapet hívtak 
vissza: A Journey Cuisi-
ne-ként ismert denveri 
Chelsea Food Services 
körülbelül 28.064 font 
sertéshúsos és csirke-
húsos burritót és wrap 
terméket hív vissza, me-
lyek Listeria monocy-
togenes-szel lehetnek 
fertőzöttek, jelentette be 

az USA Mezőgazdasági 
Minisztériumának Élelmi-
szer-biztonsági és -Fel-
ügyelő Hatósága (Food 
Safety and Inspection 
Service, FSIS). Az azon-
nali fogyasztásra szánt 
(ready-to-eat, RTE) ser-
téshúsos és csirkehúsos 
burritók és wrap tételek 
különböző időpontokban 
készültek.

A Haig’s tabulé salá-
tát hív vissza E. coli 
O157:H7 kockázat mi-
att

A kaliforniai haywardi 
székhelyű Haig’s Deli-
cacies 342 doboznyi 
tabulé salátát hívott 
vissza E. coli O157:H7 
fertőzés kockázata mi-
att. 

Közegészségügyi tisztvi-
selők és a vállalat aggo-
dalmát fejezte ki amiatt, 
hogy egyes fogyasztók 
otthonában jelen lehet 
a termék. Mindenkit, aki 
vásárolt Haig’s Delica-
cies tabulé salátát, arra 
kérnek, hogy azt ne fogy-
assza el. A salátát ki kell 
dobni, vagy visszavinni 
a vásárlás helyére, ahol 
annak árát visszatérítik. 
A visszahívott saláták le-
járati dátuma november 
16., és a tétel kódszáma 
17298. A visszahívási 
értesítés szerint, melyet 
az amerikai Élelmiszer- 
és Gyógyszerfelügyeleti 
Hatóság (FDA) tett köz-
zé kedden, a salátákat a 
vállalat kaliforniai kiske-
reskedelmi egységekbe 
szállította.

The Guardian:

Liam Fox felélesztette a 
kabinet belüli ellentéte-
ket a klórozott csirkék 
védelmével

Liam Fox kereskedel-
mi államtitkár védel-
mébe vette a csirkék 
klórozással történő fer-

tőtlenítésének ellent-
mondásos gyakorlatát, 
felélesztve ezzel a ka-
bineten belüli ellenté-
teket arra vonatkozó-
an, hogy a Brexit utáni 
élelmiszer-előírásokon 
könnyíteni kéne azért, 
hogy elősegítsék az 
USA-val kötendő ke-
reskedelmi megállapo-
dást.

„Nincsenek olyan egész-
ségügyi okok, ami mi-
att ne ehetnénk olyan 
csirkéket, amelyeket 
klórozott vízzel mostak 
le,” mondta a kereske-
delmi államtitkár képvi-
selőknek, amikor arról 
kérdezték, hogy van-e 
valamiféle probléma a 
folyamattal. “A szuper-
marketekben található 
legtöbb salátát klórozott 
vízzel öblítik le,” mondta. 
Az amerikai baromfikat 
gyakran erős klóroldattal 
mossák le, hogy elpusz-
títsák az olyan baktériu-
mokat, mint a Salmonel-
la és a Campylobacter, 
melyek a vágás és a fel-
dolgozás során elszeny-
nyezhetik a húsokat.

A gyakorlatot az EU-ban 
betiltották, mert azt gon-
dolják, hogy ez arra ösz-
tönzi a gazdálkodókat, 
hogy könnyítsenek az 
általános higiéniai sza-

bályokon, és olyan ipari 
nevelési gyakorlatokat 
kövessenek, mint pél-
dául a ketreces tartás, 
amelyek állatjóléti szem-
pontból nem kedvező. A 
szakemberek úgy vélik, 
hogy a mosási folyamat 
során jellemzően hasz-
nált klórkoncentrációk 
nem lehetnek mérgező-
ek az emberre, de ha a 
koncentráció elég ma-
gas, akkor rákkeltő ve-
gyületek, mint például 
szemikarbazid és triha-
lometánok kialakulását 
okozhatják.

EFSA
https://www.efsa.europa.eu/
en/news

Növényvédőszerek: 
hogyan tudják a koc-
kázatértékelők jobban 
felhasználni az epide-
miológiai adatokat?

Az EFSA növényvé-
dőszer-szakértői egy 
olyan megközelítést 
dolgoztak ki, amely 
segítheti a kockázatér-
tékelőket abban, hogy 
jobban tudják felhasz-
nálni az epidemiológiai 
adatokat a növényvédő 
szerekben alkalmazott 
kémiai hatóanyagok 
értékelése során.

A Növényvédelmi Ter-
mékek és azok Maradé-
kanyagainak Panelje (Pa-
nel on Plant Protection 
Products and their Resi-
dues, PPR) ajánlásokat 
tett arra nézve is, hogyan 
lehet javítani azoknak az 
epidemiológiai vizsgála-
toknak a minőségét és 
megbízhatóságát, me-
lyeket a növényvédősze-
rek kockázatértékelésé-
ben alkalmaznak.

A panel tudományos 
szakvéleménye az EFSA 
által megrendelt irodalmi 
áttekintést követi, amely 
jelentős kapcsolatot ta-
lált epidemiológiai vizs-

gálatokban a növény-
védőszer-expozíció és 
a humán egészségügyi 
következmények 23 fő 
kategóriája között.

Az áttekintés számos 
olyan gyenge pontot és 
korlátot is talált, ame-
lyek befolyásolják az 
ilyen vizsgálatok meg-
bízhatóságát, valamint 
alkalmazhatóságukat a 
növényvédőszer ható-
anyagok szabályozási 
kockázatértékelésében.

Az EFSA célja a nem-
zetközi együttműködés 
erősítése a kínai láto-
gatás során

Kínai, EU és nemzet-
közi partnereivel az 
EFSA november elején 
számos eseményen 
és találkozón vesz 
részt, melyek célja az 
élelmiszer-biztonsá-
gi kockázatértékelés 
globális harmonizáci-
ójának előmozdítása. 
Az egyhetes látogatás 
során az EFSA ápol-
ni fogja kapcsolatait a 
Kínai Nemzeti Élelmi-
szer-biztonsági Kocká-
zatértékelési Központ-
tal (CFSA).

2012 óta az EFSA kap-
csolatokat alakított ki 
különböző kínai szabá-
lyozó testülettel, külö-
nösen a CFSA-val. Jó 
kapcsolatok jöttek létre a 
két hatóság között tech-
nikai látogatások, ven-
dégkutatók cseréje és a 
2016-ban aláírt Együtt-
működési Megállapodás 
révén.

Az idei látogatás 
csúcspontja az EFSA 
kiemelt részvétele lesz 
a 11. Kínai Nemzetközi 
Élelmiszer-biztonsági és 
Minőségügyi Konferen-
cián, melyet november 
1. és 2. között Peking-
ben tartanak. A Hatóság 
ügyvezető igazgatója, 
Bernhard Url vitaindító 

beszéde mellett az EFSA 
küldöttei olyan témákban 
járulnak hozzá a konfe-
rencia szekcióihoz, mint 
a kockázati kommuniká-
ció vagy a kémiai és bio-
lógiai kockázatértékelés.

Az élelmiszer-bizton-
ság globális megköze-
lítése

Az EFSA társelnöke is 
lesz a CFSA-val, a fran-
cia Élelmiszerügyi, Kör-
nyezetvédelmi és Fog-
lalkozás-egészségügyi 
és Biztonsági Ügynök-
séggel (Anses), vala-
mint a német Szövetsé-
gi Kockázatértékelési 
Intézettel (BfR) együtt 
szervezett szeminári-
umnak az “Élelmisze-
rekben található vegyi 
anyagok kockázatér-
tékelésére vonatkozó 
elvek és módszerek 
globális harmonizáció-
járól”.

Fontos mérföldkő lesz 
két új nemzetközi kap-
csolattartó csoport elin-
dítása a kockázati kom-
munikációval (IRCLG) 
és az élelmiszerekben 
található vegyi anya-
gok kockázatértékelési 
módszereivel (ILMERAC) 
kapcsolatban. A prog-
ram a Pekingi Egyetem 
és a CFSA által közösen 
szervezett vitaműhellyel 
fejeződik be, melynek té-
mája az “Élelmiszer-biz-
tonságra vonatkozó glo-
bális stratégiai kockázati 
kommunikáció”.

Méh egészség: jelölte-
ket várnak az érdekel-
tek csoportjába

Az EFSA jelöléseket 
vár az érdekeltek mé-
hekkel kapcsolatos új 
megbeszéléscsoport-
jába. A csoportot azért 
hozták létre, hogy meg-
határozzák az EU vár-

hatóan 2018-ban induló 
Méh Partnerségének 
alapszabályait.

A javasolt partnerség 
annak a tudományos 
szimpóziumnak az egyik 
eredménye, melynek 
szervezői között sze-
repelt az EFSA is. A “A 
méhek egészségére vo-
natkozó adatok gyűjté-
se és megosztása: az 
Európai Méh Partnerség 
felé” című szimpóziumot 
Brüsszelben tartották az 
2017-es Európai Méh és 
Beporzás Hét részeként, 
melyet az Európai Parla-
ment látott vendégül.

A résztvevők megálla-
podtak abban, hogy egy 
Európai Méh Partnerség 
létrehozására töreksze-
nek, amely az érdekeltek 
által működtetett, az ér-
dekeltek javát szolgáló 
platform annak biztosítá-
sára, hogy a háziméhek 
és más beporzók virá-
gozzanak és prosperálja-
nak Európában.

Az EFSA ígéretet tett 
arra, hogy elősegíti a 
következő lépéseket az-
által, hogy saját, az ér-
dekelt felek bevonásán 

alapuló megközelítésén 
keresztül megszervez 
egy vitacsoportot a part-
nerség alapszabályainak 
egyeztetésére.

Az EFSA vitacsoportjai 
az érdekelt felek szá-
mára olyan célzott elkö-
teleződési platformok, 
amelyek „tanulási rend-
szerek”-ként működnek, 
lehetővé téve az EFSA 
számára, hogy haszno-
sítsa az érdekelt felek 
különleges ismereteit 
bizonyos területeken, 
amilyenek például a ha-
tékony és összehangolt 
adatgyűjtési rendszerek 
kifejlesztése, a mód-
szertani megközelítések, 
vagy új vagy felmerülő 
problémák azonosítása.

Furán az élelmiszerek-
ben – az EFSA meg-
erősíti az egészségügyi 
aggályokat

Fogyasztói expozíció 
az élelmiszerekben ta-
lálható furánnak és me-
tilfuránoknak hosszú 
távú májkárosodáshoz 
vezethet. A leginkább 
kitett csoportot a cse-
csemők alkotják, el-
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The review also identi-
fied a number of weak-
nesses and limitations 
affecting the reliabil-
ity of such studies and 
their applicability in the 
regulatory risk assess-
ment of pesticide active 
substances.

EFSA to strengthen 
international coopera-
tion during China visit

EFSA participates in 
a series of events and 
meetings with its Chi-
nese, EU and interna-
tional partners in early 
November to promote 
the global harmonisa-
tion of food safety risk 
assessment and com-
munication. During 
the one-week visit, 
EFSA will foster its re-
lations with the China 
National Centre for 
Food Safety Risk As-
sessment (CFSA).

Since 2012, EFSA has 
been forging ties with 
various Chinese regu-
latory bodies, in par-
ticular the CFSA. Good 
contacts have been es-
tablished between the 
two authorities through 
technical visits, the ex-
change of guest scien-
tists, and a Memoran-
dum of Cooperation 
signed in 2016.

A highlight of this year’s 
visit will be EFSA’s 
prominent participation 
in the 11th China Inter-
national Food Safety 
& Quality Conference, 
taking place in Beijing 
on 1-2 November. In 
addition to a keynote 
speech by the Author-
ity’s Executive Direc-
tor Bernhard Url, EFSA 
delegates will contrib-
ute to conference ses-
sions on topics ranging 
from risk communica-
tion to chemical and 

biological risk assess-
ment.

Global approach to 
food safety

EFSA will also co-chair 
a seminar on “Global 
harmonisation of prin-
ciples and methods 
for risk assessment 
of chemicals in food”, 
jointly organised with 
the CFSA, the French 
Agency for Food, En-
vironmental and Oc-
cupational Health & 
Safety (Anses), and 
the German Federal 
Institute for Risk As-
sessment (BfR).

An important milestone 
will be the launch of two 
new international liaison 
groups on risk commu-
nication (IRCLG) and 
on methods for risk as-
sessment of chemicals 
in food (ILMERAC). A 
workshop o “Global 
strategic risk communi-
cation for food safety”, 
jointly organised with 
Peking University and 
CFSA, will complete the 
programme.

Bee health: nomina-
tions open for stake-
holder group

EFSA is inviting nomi-
nations for its new 
stakeholder discus-
sion group on bees. 
The group has been 
set up to establish the 
terms of reference for 
the EU Bee Partner-
ship, which is expect-
ed to be up and run-
ning in 2018. 

The proposed partner-
ship was one of the out-
comes of the scientific 
symposium co-organ-
ised by EFSA earlier this 
year. The symposium, 
“Collecting and shar-
ing data on bee health: 

towards a European 
Bee Partnership”, was 
held in Brussels as part 
of European Bee and 
Pollination Week 2017, 
which is hosted by the 
European Parliament.

Participants agreed to 
work towards setting up 
the European Bee Part-
nership, a platform run 
by stakeholders for the 
benefit of stakeholders 
to ensure that honey 
bees, and eventually 
other pollinators, can 
thrive and prosper in 
Europe.

EFSA pledged to facili-
tate the next steps by 
organising through its 
Stakeholder Engage-
ment Approach a dis-
cussion group to agree 
the terms of reference 
for the partnership.

EFSA’s stakeholder 
discussion groups are 
targeted engagement 
platforms that act as 
“learning systems”, al-
lowing EFSA to capi-
talise on stakeholders’ 
specialist knowledge 
in specific areas, for 
example developing 
efficient and harmo-
nised data collection 
systems, methodologi-
cal approaches, and 
identification of new or 
emerging issues.

Furan in food – EFSA 
confirms health con-
cerns

Consumer exposure 
to furan and methyl-
furans in food could 
lead to possible long-
term liver damage. 
The most exposed 
group of people 
are infants, mainly 
through consumption 
of ready-to-eat jarred 
or canned foods. Ex-
posure in other popu-
lation groups is mainly 

from consumption 
of grain-based foods 
and coffee, depend-
ing on age and con-
sumer habits. 

Furan and the related 
compounds 2- and 
3-methylfurans are 
chemical contaminants 
that naturally form dur-
ing heated food pro-
cessing, including 
cooking. These sub-
stances have always 
been present in cooked 
or heated foods.

Implementing EFSA’s 
Independence Policy: 
rules published

In June 2017, EFSA’s 
Management Board 
adopted a new Inde-
pendence Policy, pro-
viding a clear frame-
work for the way in 
which the Authority 
manages the interests 
of its scientific experts 
and others with whom 
it works.

Underpinning the Inde-
pendence Policy is a 
set of rules that detail 
how EFSA will imple-
ment the Policy in prac-
tice and that provides 
guidance to scientific 
experts and others on 
how to declare relevant 
interests and how they 
will be assessed by 
EFSA to prevent con-
flicts.

The rules will be applied 
for the first time to the 
selection procedure for 
the renewal of EFSA’s 
Scientific Panels. The 
mandate for the new 
Panels runs from July 
2018 for three years.

sősorban az azonnali 
fogyasztásra szánt üve-
ges vagy konzerv élel-
miszerek fogyasztása 
révén. Más lakossági 
csoportok esetén az 
expozíció elsősorban a 
gabonaalapú ételek és 
a kávé fogyasztásából 
adódik, az életkortól és 
a fogyasztói szokások-
tól függően.

A furán rokon vegyületei, 
a 2- és 3-metilfurán ké-
miai szennyező anyagok, 
amelyek természetesen 
emelt hőmérsékletű élel-
miszer-feldolgozás során 
keletkeznek, beleértve a 
főzést. Ezek az anyagok 
mindig is jelen voltak a főtt 
vagy melegített ételekben.

Az EFSA függetlenségi 
politikájának foganatosí-
tása: közzétett szabályok

2017 júniusában az 
EFSA igazgatótanácsa 
új függetlenségi politi-
kát fogadott el, amely 
világos keretet biztosít 
arra vonatkozóan, hogy 
a Hatóság hogyan kezeli 
tudományos szakértői 
és más munkatársainak 
érdekeit.

A függetlenségi politika 
alapja egy olyan szabály-
rendszer, amely részlete-
zi, hogyan fogja az EFSA 
a gyakorlatban foganato-
sítani a politikát, és amely 
útmutatást nyújt a tudo-
mányos szakértőknek és 
másoknak arra nézve, 
hogyan nyilatkozzanak 
releváns érdekeikről és 
hogyan fogja őket értékel-
ni az EFSA a konfliktusok 
megelőzése érdekében.

A szabályokat először az 
EFSA tudományos tes-
tületének megújításakor 
fogják alkalmazni a ki-
választási eljárásban. Az 
új testület megbízatása 
2018 júliusától három évre 
szól.

Food Safety 
News
http : / /www.foodsafe-
tynews.com/

Listeria in America

Listeria has grounded 
certain food servic-
es in recent days for 
some American Air-
lines and United Air-
lines flights. Different 
foodservice providers 
are involved. 

In both cases, Listeria 
bacteria was found at 
food preparation areas. 
Flight attendants are 
urged to monitor them-
selves for symptoms of 
Listeria infection for the 
coming months. It can 
take up to 70 days after 
exposure for symptoms 
to develop.

More than 14 tons of 
pork and chicken bur-
ritos and wraps recalled 
for Listeria: Denver’s 
Chelsea Food Services, 
known as Journey Cui-
sine,  is recalling approx-
imately 28,064 pounds 
of pork and chicken bur-
ritos and wrap products 
that may be adulterated 
with Listeria monocy-
togenes, says the U.S. 
Department of Agri-
culture’s Food Safety 
and Inspection Service 
(FSIS). The ready-to-eat 
(RTE) pork and chicken 
burritos and wrap items 
were produced on vari-
ous dates.

Haig’s recalls Taboule 
Salad recalled for E. 
coli O157:H7 risk 

Hayward, CA-
based  Haig’s Deli-
cacies  recalled  342 
cases of Taboule Sal-
ad for risk of  E. coli 
O157:H7 contamina-
tion. Public health of-
ficials  and the com-
pany are concerned 

that some consumers 
may have the product 
in their home. 

Anyone who purchased 
the Haighs Delicacies 
Tabouli Salad are urged 
not to consume it. The 
salad should be thrown 
away or returned to the 
place of purchase for a 
full refund. The recalled 
salads have an  expira-
tion date of Nov. 16 and 
the lot code number 
17298.  The company 
shipped the salads to 
retail stores in Califor-
nia, according to its re-
call notice posted Tues-
day with the Food and 
Drug Administration.

The Guardian:

Liam Fox reopens 
cabinet rift with de-
fence of chlorinated 
chicken 

Liam Fox trade secre-
tary has defended the 
controversial practice 
of disinfecting chick-
en with chlorine, reo-
pening a cabinet rift 
over whether post-
Brexit food standards 
should be lowered to 
facilitate a trade deal 
with the US.

“There are no health rea-
sons why you couldn’t 
eat chickens that have 
been washed in chlorin-
ated water,” the trade 
secretary told MPs 
when asked whether 
there was anything 
wrong with the process. 
“Most of the salads in 
our supermarkets are 
rinsed in chlorinated 
water,” he said. US 
poultry is often washed 
with a strong chlorine 
solution to kill bacteria 
such as salmonella and 
campylobacter, which 
can contaminate meat 
during slaughter and 
processing.

The practice has been 
banned in the EU, which 
believes it encourages 
farmers to relax overall 
hygiene standards and 
pursue industrial rear-
ing practices such as 
battery farms that are 
bad for animal welfare. 
Experts believe chlo-
rine should not be toxic 
to humans at the levels 
typically used in the 
washing process, but it 
can cause carcinogens 
such as semicarbazide 
and trihalomethanes to 
form if the concentra-
tions are high enough.

EFSA
https://www.efsa.europa.
eu/en/news

Pesticides: how can 
risk assessors make 
better use of epide-
miological data?

EFSA’s pesticide ex-
perts have developed 
an approach that 
could help risk asses-
sors to make better 
use of epidemiologi-
cal data in the assess-
ment of active chemi-
cal substances used 
in pesticides.

The Panel on Plant Pro-
tection Products and 
their Residues (PPR) 
has also made recom-
mendations on how to 
improve the quality and 
reliability of epidemio-
logical studies used in 
risk assessment of pes-
ticides.

The panel’s scientific 
opinion is a follow-up to 
a literature review com-
missioned by EFSA that 
noted significant asso-
ciations in epidemio-
logical studies between 
exposure to pesticides 
and 23 major catego-
ries of human health 
outcomes.
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