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Vejledning for lokale varer, knækbrød, kiks, croutoner, müsli mv.
Formål

Formålet med denne vejledning for knækbrød mv. er at sikre gode, sikre og lovlige
fødevarer til Coops kunder.
Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som et uddrag af gældende lovgivning,
hvor vi har udtrukket hovedelementer fra lovgivningen samt tilføjet særlige Coop krav.
Særlige Coop krav er markeret med kursiv.
Coop Danmark understreger dog, at det altid er dit ansvar som leverandør at leve op til
gældende lovgivning.

Hvad er
knækbrød, kiks,
croutoner mv.
Knækbrød

Knækbrød er hårdt, tørt og knasende brød. Fordi brødet er tørret, har det lang
holdbarhed.

Kiks

Kiks er sprøde og knasende stykker brød. Kiks kan både være søde og salte, grove og
fine.

Croutoner

Croutoner er små eller store stykker af sprødt, tørt brød. Fordi brødet er tørret, har det
lang holdbarhed.

Müsli

Er et morgenmadsprodukt baseret på havregryn og tilsat andre grynsorter, kerner,
stykker af tørret frugt eller nødder. Kan være ristet, også kaldet Granola.

Kontrol og
registrering

Kontrolopgaverne varetages af Fødevarestyrelsen. Du skal derfor som producent af
knækbrød mv. være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Egenkontrol

Du skal som leverandør kunne fremvise et velbeskrevet egenkontrolprogram.
Ansvaret for at fødevarerne er sikre, ligger altid hos den enkelte fødevarevirksomhed.
Egenkontrollen er din egen kontrol af, at din virksomhed og dine varer lever op til dette
ansvar.

Risikoanalyse

For at finde ud af hvilken type egenkontrol du skal foretage, skal du først lave en
risikoanalyse. Det gælder første gang, du foretager egenkontrol - eller ved ændring i din
produktion mm.
En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem; virksomhedens
fødevareaktiviteter, risici forbundet med aktiviteterne og styringsmuligheder – dvs. hvad
virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne bliver syge.
Du kan finde hjælp til udarbejdelse af risikoanalyse på Fødevarestyrelsen hjemmeside:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-enrisikoanalyse.aspx
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Produktion




Skadedyr som mus og rotter skal bekæmpes effektivt. Fødevarer, som kan være
forurenet af skadedyr, skal kasseres
Bygninger, der anvendes til produktion skal være insekttætte, dvs. vægge og tag
skal være tætte og der skal være insektnet i vinduer

GMO

Mel og gryn til knækbrød mv. må ikke være gensplejsede eller indeholde ingredienser
fremstillet af gensplejsede råvarer.

Bestråling

Mel og gryn til knækbrød mv. må ikke være bestrålede eller indeholde bestrålede råvarer
eller ingredienser.

Tilsætningsstoffer

Godkendte fødevaretilsætningsstoffer. Se EF nr. 1333/2008 af 16. december 2008.
Tilsætningsstoffer er ydermere reguleret af EU listen. Her reguleres tilsætningsstoffet alt
efter hvilken kategori af fødevarer den tilsættes:
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=display
Vælg ´categories´ (øverst højre hjørne) - ´15. Ready-to-eat savouries snacks´ - ´15.1
Potato-, cereal-, flour- or starch-based snacks´.
Eller
Vælg ´categories´ (øverst højre hjørne) - ´6. Cereals and cereal products ´ - ´6.3 Breakfast
cereals´.
Eller
Vælg ´categories´ (øverst højre hjørne) - ´6. Cereals and cereal products ´ - ´6.4 Pasta´.

Kvalitetskrav
Forurenende
stoffer

Knækbrød mv. må ikke markedsføres, hvis det indeholder de nedenfor nævnte
forurenende stoffer i en koncentration, der overstiger de fastsatte grænseværdier.
Fødevarestyrelsen har fastsatte kriterier for prøveudtagning og analyser af sådanne
varer.

Aflatoxiner

Varegruppe
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

Grænseværdi
0,10 µg/kg

Ochratoksin A

Varegruppe
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

Grænseværdi
0,50 µg/kg

Varegruppe
Brød, (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks
baseret på cerealier og morgenmadscerealier
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

Grænseværdi

Varegruppe
Brød, (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks
baseret på cerealier og morgenmadscerealier
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

Grænseværdi

Varegruppe
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

Grænseværdi
0,050 mg/kg

Deoxynivalenol

Zearalenon

Bly

500 µg/kg
200 µg/kg

50 µg/kg
20 µg/kg
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Cadmium

Varegruppe
Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier
Varegruppe

Benzo(a)pyren

Cerealier

Grænseværdi
0,040 mg/kg
Grænseværdi
1,0 µg/kg

Vær opmærksom på, at der gælder andre grænseværdier, hvis der anvendes majs.
Acrylamid

For at reducere acrylamid indholdet, er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Brug ´The
CIAA Acrylamide Tool Box´ hertil, se
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_acr
ylamide_toolbox__201401_en.pdf
Derudover skal du som producent eller virksomhedsleder der markedsfører finere
bagværk (herunder kiks og knækbrød) og morgenmadscerealier sikre dig at du
overholder EU forordning 2158/2017 om afbødende foranstaltninger og benchmark
niveauer for reduktion af forekomst af akrylamid i fødevarer.

Mærkning af
knækbrød mv.

Der henvises ydermere til den generelle mærkningsvejledning i bilag 2.

Oprindelse

Knækbrød mv. skal være mærket med dansk oprindelse. Hvis den karakteriserende
ingrediens ikke er dansk, skal dette fremgå af mærkningen. Desuden skal bynavn,
område, landsdel eller lignende fremgå.

Allergene
ingredienser

Ved nogle fødevarer, fx forskellige sorter af hvede, kan det ikke forventes, at
forbrugeren er bekendt med at denne er et allergen. Dette kan fx gøre sig gældende ved
spelt. Derfor skal denne mærkes som allergen: ´spelt (hvede)´.

Anprisning

Det er ikke tilladt at anprise særlige ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber ved
knækbrød mv. som fx fedtfattige, rig på protein eller lignende.
Det er tilladt at anprise fiberindholdet. Produktet kan mærkes med ´Fiberkilde´ hvis det
indeholder min. 3 g fibre pr. 100 g. Produktet kan mærkes med ´Højt fiberindhold´ hvis
det indeholder min. 6 g fibre pr. 100 g.

Nøglehullet

Hvis produktet lever op til kriterierne for `Nøglehullet´, kan det anprises hermed.
Nøglehullet er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, der skal gøre det
nemmere for forbrugerne at finde de sundere fødevarer. Kriterierne for Nøglehullet kan
findes via hjemmeside altomkost.dk

Dokumentet er udarbejdet på baggrund af:
Forordning 1169/2011 af 25. oktober 2011
Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer
EF Nr. 1881/2006 af 19. december 2006 (om grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer).
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