Nieuwe regels FAVV inzake gehaktanalyses
Iedere hoeveproducent die gehakt(bereidingen) produceert moet minstens 1 maal per jaar een
gehaktstaal naar keuze laten analyseren. Hoeveproducenten
die enkel verpakt gehakt doorverkopen (niet zelf produceren)
worden van deze verplichting ontheven.
Het staal dient in een erkend labo geanalyseerd te worden op:
•
•
•

E coli
aëroob kiemgetal
Salmonella

Bij ongunstige resultaten moeten STEEDS maatregelen genomen worden om de oorzaak op te
sporen en het autocontroleplan te herzien en aan te passen. Afhankelijk van welke bacterie
gevonden wordt, dient u andere maatregelen te nemen:
1. Verhoging van E coli en/of aëroob kiemgetal
Dit betekent dat er een probleem is met de hygiëne tijden het productieproces. U hoeft het FAVV
niet te verwittigen en geen producten terug te roepen maar u moet het probleem wel oplossen (heel
grondige reiniging en ontsmetting van omgeving en machines). Daarna dient u een nieuw staal voor
analyse aan te bieden dat u enkel dient te laten analyseren op de parameter waarmee een probleem
was.
2. Aanwezigheid van Salmonella
Salmonella is potentieel een gevaarlijke bacterie. Indien er Salmonella wordt aangetroffen moet u
het FAVV verwittigen wanneer het product reeds in de verkoop zit en dient u zoveel mogelijk product
terug te roepen. U dient het probleem aan te pakken (heel grondige reiniging en ontsmetting van
omgeving en machines). Daarna dient u een nieuw staal voor analyse aan te bieden dat u enkel dient
te laten analyseren op Salmonella.
•
•
•
•

Is dit nieuwe staal OK alles terug zoals voorheen
Is dit nieuwe staal ook besmet: terug melding doen bij het FAVV, verkoop stoppen en
maatregelen om het probleem op te lossen hernemen. Daarna terug analyse doen.
Is dit 2de nieuwe staal OK alles terug zoals voorheen
Is dit 2de nieuwe staal ook besmet: terug melding doen bij het FAVV, verkoop stoppen en
maatregelen om het probleem op te lossen hernemen. Daarna dient u een jaar lang om de 4
maanden een analyse te doen van ALLE parameters. Pas na 3 gunstige analyses mag u terug
overschakelen op 1 analyse/jaar.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact op het het Steunpunt Hoeveproducten via
steunpunthoeveporducten@ons.be

