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Några företag i Sverige har tagit emot kött från den polska
köttanläggningen ELKOPOL, som misstänks ha slaktat sjuka
djur som inte kontrollerats av myndigheterna. En mindre
mängd av köttet har serverats vid skolor i Stockholm.
Köttet var inte besiktigat på ett riktigt sätt. Det kan inte ses som säkert och
har därför återkallats från marknaden. Ett antal skolor hade redan hunnit
servera köttet den 24 januari och 29 januari, innan information om
återkallelsen gick ut.
– Vi förstår om föräldrar blir oroliga för att deras barn har ätit av köttet.
Men vi har ingen information om att det skulle vara farligt och vi har inte
fått några rapporter om utbrott av sjukdom som kan spåras till köttet,
säger Daniel Persson, chef för livsmedelskontrollen i Stockholms stad.
– De vanligaste smittämnena från kött är bakterier och bakterier dör vid
upphettning. De rätter som tillagades av köttet och sedan serverades i
skolorna var köttgrytor. Eventuella bakterier borde ha dött vid tillagningen,
säger Daniel.
Livsmedelskontrollen rekommenderar alltid att man tar kontakt med
sjukvården vid oro eller symptom på sjukdom som man tror kommer från
något man ätit. Det finns också en e-tjänst för att anmäla matförgiftningar
till livsmedelskontrollen, så att det kan utredas vidare.

Inte vetat att det var okontrollerat
Det finns omfattande kontrollsystem kring livsmedel och tack vare dessa
har köttet kunnat spåras och tas bort från marknaden.
– Men medveten olaglig verksamhet är svår att upptäcka. De företag som
köpt köttet till sina restauranger har inte vetat om att köttet varit
okontrollerat. De svenska livsmedelsföretagen har inte gjort något fel. De
vi har varit i kontakt med har följt reglerna och varit snabba och bidragit till
ett effektivt spårbarhetsarbete, säger Daniel Persson.
Livsmedelskontrollen i både Sverige och Europa arbetar för att förhindra
fusk. Tips från allmänheten är viktiga för att upptäcka missförhållanden
som kan utredas och stoppas.
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