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Import och försäljning av groddar
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Groddar och fröer som är avsedda att grodda är känsliga livsmedel. År 2011 blev
ett stort antal människor sjuka och några dog, efter att ha ätit groddar som var
smittade med shigatoxinproducerande E-coli-bakterier. För att förhindra att det
händer igen skärper EU kraven vid import och för spårbarhet. Lagkraven ska öka
säkerheten vid produktion och import av groddar och frön som ska groddas.
Spårbarhet - vad innebär reglerna?
Spårbarhet innebär att det går att följa livsmedel från
början till slut genom hela livsmedelskedjan. Det innebär
också att man snabbt kan dra tillbaka osäkra eller farliga
livsmedel och på så vis stoppa livsmedelsburna utbrott.
Om du har ett livsmedelsföretag och driver grossistverksamhet ska du därför ha ett system där du kan identifiera
dina leverantörer och kunder.
Du ska kunna visa upp spårbarhetsuppgifter för miljöförvaltningen och du får själv välja i vilket format uppgifterna ska registreras och lämnas. Spårbarhetsuppgifterna
ska ha en korrekt beskrivning av fröna eller groddarna,
inklusive växtens taxonomiska namn, mängd, producent,
leverantör och mottagare samt batchnummer och leveransdatum. Den livsmedelsföretagare som får frön eller
groddar levererade till sig ska lätt kunna komma åt uppgifterna när de levereras.

Importerade groddar och frön för groddning
Sändningar av groddar eller av frön som är avsedda för
groddning som importeras från tredjeländer till EU ska ha
ett bifogat intyg, enligt bilaga i (EU) nr 211/2013. Intyget
ska bekräfta att groddarna eller fröna har producerats under förhållanden som uppfyller EU:s allmänna hygienbestämmelser för primärproduktion och att groddarna har

producerats i anläggningar som är godkända och under
förhållanden som uppfyller kraven på spårbarhet och de
mikrobiologiska kriterierna.

Originalet till intyget ska vara bifogat sändningen tills den
når det slutmål som står i intyget. Om sändningen delas
upp ska en kopia av intyget vara bifogat i varje del av
sändningen. Intyget ska sparas under tillräcklig lång tid
efter det att groddarna kan antas ha konsumerats. Alla företag som hanterar importerade frön avsedda för produktion av groddar från en sändning ska ha kopior av intyget.
Producerar du groddar?
Du som har restaurang eller café kan grodda frön och
servera dina gäster. Du bör då tänka på hur du undviker
korskontamination mellan groddproduktionen och den
andra verksamheten i köket. Använd vatten av dricksvattenkvalitet och tvätta fröna innan groddning. Om du
producerar groddar i större omfattning och säljer vidare
till andra livsmedelsföretag krävs det ett godkännande
som primärproducent från Länsstyrelsen.
Gällande regler
Kommissionens genomförande förordning
(EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav
för groddar och för frön avsedda för
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produktion. Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013
om intygskrav för import till unionen av groddar och av
frön avsedda för produktion av groddar. Kraven ovan gäller inte för groddar om de har genomgått en behandling
som utesluter mikrobiologiska faror och som stämmer
överens med Europeiska unionens lagstiftning.
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