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Det polska köttet spårat och återkallat 
 
– Vi är ett av de företag som köpt ett parti av det polska, obesiktigade köttet. Tyvärr hann vi sälja ett 
mindre parti vidare innan dessa oegentligheter upptäcktes, säger Krister Johansson, VD på Chark-
kvartetten. Vi beklagar djupt att några av våra kunder drabbats. 
 
Inom EU finns ett system, RASFF – Rapid Alert System Food and Feed, som skickar varningar mellan länder 
när det upptäcks att mat som kan vara hälsofarlig har sålts. Så snart Livsmedelsverket tog emot 
varningen, kontaktade de Chark-kvartetten och övriga svenska aktörer för att stoppa det polska köttet.  
 
– Omedelbart när vi fick kännedom om oegentligheterna stoppade vi försäljningen av köttet och vi har, i 
samarbete med Livsmedelsverket, gjort allt vi kan för att spåra och återkalla det polska köttet, säger 
Krister Johansson. Men ett mindre parti hade tyvärr redan hunnit lämna vårt lager när varningen kom.  
 
I en livsmedelskedja, som ofta består av flera delar, ställer livsmedelsföretagen krav på sina 
underleverantörer, som i sin tur ställer krav på sina underleverantörer. Allt för att säkerställa att krav 
relaterad till produktsäkerhet, kvalitet och miljö uppfylls.  
 
– Alla led i kedjan –vår leverantör Globe Foods och deras underleverantörer i Polen – är certifierade i 
enlighet med de krav som ställs på livsmedelsproducerande företag i Sverige och inom EU. Även det 
aktuella polska slakteriet, som är första ledet i kedjan, var certifierade och godkända, konstaterar Krister 
Johansson. Trots det misstänks de ha slaktat sjuka djur utan övervakning av veterinärer, för att sedan 
märka det som veterinärbesiktigat innan det sålts. Ett förfarande som strider mot alla certifieringar och 
regler. 
 
Osäkert är inte detsamma som hälsofarligt 
I och med att köttet inte är besiktigat anses det enligt lag "osäkert", varför Livsmedelsverket och 
Stockholms stads livsmedelskontroll beslutade att återkallat det. Samtidigt skriver Livsmedelsverket i ett 
pressmeddelande att det faktum att köttet anses ”osäkert” inte behöver betyda att det är hälsovådligt. 
Det går helt enkelt inte att säga eftersom det inte är kontrollerat. Livsmedelsverket har inte heller hört att 
någon har drabbats hälsomässigt.  
 
–  Livsmedelsverket har i flera pressmeddelande även tydliggjort att inget tyder på att vi, eller övriga 
svenska grossister som köpt det polska köttet, har gjort något fel. Trots att vi jobbar hårt med säkerhet 
och följer alla regler och rutiner, är det svårt att fullständigt skydda sig mot den här typen av 
livsmedelsbedrägerier och livsmedelsfusk, menar Krister Johansson.   
 
– Då vi är certifierade och följer svensk livsmedelslagstiftning, ser vi självfallet mycket allvarligt på det 
som hänt. Det gör även vår leverantör Globe Foods som importerat det aktuella partiet till Sverige. De 
kommer snarast att besöka sin polska leverantör, det BRC-certifierade styckningsföretaget Kamienczyk 
(som i sin tur köpt det obesiktigade, men besiktningsmärkta köttet av det aktuella slakteriet) för att gå 
igenom deras leverantörsbedömningar och därmed säkerställa att detta inte kommer att inträffa igen i 
framtiden. Det polska slakteriet är också nu stängt av polska veterinärmyndigheter, avslutar Krister 
Johansson.  
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta Krister Johansson, VD på Chark-kvartetten, via e-post  
charkkvartetten@gmail.com. 
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