Ica återkallar salmonellasmittad köttfärs
★ Ica har återkallat blandfärs och nötfärs efter att ha hittat salmonella i två
produkter vid en rutinkontroll.
Den 26 januari 2014 gick Ica ut med
återkallelsen. Den gällde dels Ica blandfärs (50/50 nöt och gris, fetthalt 20 procent), dels Ica nötfärs (fetthalt 10 procent). I båda fallen gällde återkallelsen
produkter på 2500 gram och med sista
förbrukningsdag 27 januari 2014.
Nötköttet i förpackningarna kom
från Irland och fläskköttet var danskt.
Produkten såldes i hela Sverige från
den 20 januari.
Salmonellabakterier dör om färsen
hettas upp till minst 72 grader.
(I Aftonbladet den 26 januari kunde
man läsa att det var totalt 2,4 ton köttförs och 80 kilo fläskfärs som återkallats. Vem betalar det i slutänden – konsumenten? Reds anmärkning.)
ATL

Köttfärs måste hettas upp till minst 72 grader om eventuella salmonellabakterier ska elimineras.
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Våga fråga – få en
bonde på köpet

Läs mer om vår verksamhet
och våra utbildningar
på hemsidan
svenskablastjarnan.se
eller ring 08-629 63 60.
Vill du ha en
utbildningskatalog
eller har frågor,
mejla på:
sbs@svenskablastjarnan.se

★ Konsumenternas intresse för att
få veta matens ursprung är stort. Enligt LRF har undersökningar visat
att 75 procent av svenskarna tycker
det är viktigt att råvaran är svensk.
Men när du står där i butiken är det
inte alltid lätt att få information om
vilket land varan kommer ifrån.
LRF har satsat på en app och en
webbsida ”Våga fråga – få en bonde
på köpet”, www.bondepakopet.se
På den hemsidan får du information om svensk mat och argument
varför du ska välja svenskt.
Med mobilappen kan du läsa av
varor i butiken och få veta om varan
är svensk eller har annat ursprung.
På så sätt kan du enklare göra medvetna val och känna dig säker på att
du köper en vara som du tycker är
schysst och säker.
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Ladda hem LRF:s mobilapp.
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