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 Sammendrag 

Baggrund Ifølge bekendtgørelse om fødevarehygiejne (bekendtgørelse nr. 

788 af 24/7/2008) skal virksomheder, som producerer kød tilbe-

redt til temperaturer under 75°C kunne dokumentere, at den 

anvendte varmebehandling ikke indebærer nogen sundhedsfare. 

Anbefalinger fra DMRI til sikker stegning af svine- og oksekød er 

samlet i et faktaark (se bilag 1). Det bagvedliggende dokumen-

tationsmateriale, som underbygger disse anbefalinger til sikker 

tilberedning af svine- og oksekød er samlet i denne rapport.  

Materialet er udarbejdet i en form, så det kan anvendes til frem-

visning for tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen. 

 

Formål Formålet er at samle dokumentationsmateriale for sikker steg-

ning af svine- og oksekød ved temperaturer under 75°C, så det 

kan anvendes til fremvisning for tilsynsførende fra Fødevaresty-

relsen.   

 

Konklusion L. monocytogenes er en relevant indikatororganisme til doku-

mentation af sikker varmbehandling ved temperaturer under 

75°C. L. monocytogenes har en relativ høj varmeresistens og 

kan opformeres under kølelagring. 

 

Decimeringsværdi for L. monocytogenes på D60°C=8,7 min 

(z=6,3 °C) er valgt til beregning af holdetider ved temperaturer 

på 58-70°C, da den inkluderer en sikkerhedsmargin i forhold til 

eventuel varmeadaptation under opvarmning og varierende F-

værdi under opvarmning pga. forskellige dimensioner på kød-

stykker. 
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Konklusion 

 

Overordnet vejledning for tilberedning af kød 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilberedning af kød til centrumstemperaturer <75°C 

Hele udskæringer 

af fersk svine- eller 

oksekød 

Hakket svine- og 

oksekød 

 

Svine- og oksekød 

tilsat lage 

 

Kun overfladen er 

kontamineret med 

bakterier 

Bakterier findes jævnt fordelt i kødet 

Bakterier på over-

fladen inaktiveres 

pga. tempera-

tur≥75°C på over-

fladen under tilbe-

redning i ovn og 

pande 

Inaktivering af L.monocytogenes med 4 log 

kræver holdetid ved centrumstemperaturer 

<71°C 

Centrumstempera-

turer på 58-74°C 

er acceptable 

uden holdetid 

Centrumstemp.  Holdetid* 

70°C 1 min. 

65°C 6 min. 

63°C 12 min. 

60°C 35 min. 

58°C 76 min 
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Baggrund Ifølge bekendtgørelse om fødevarehygiejne (bekendtgørelse nr. 

788 af 24/7/2008) skal virksomheder, som producerer kød tilbe-

redt til temperaturer under 75°C kunne dokumentere, at den 

anvendte varmebehandling ikke indebærer nogen sundhedsfare. 

DMRI har igennem en årrække gennemført forsøg og teoretiske 

beregninger, som dokumenterer, at patogene bakterier inaktive-

res, når kød opvarmes til temperaturer i intervallet 58-63°C, 

hvis der anvendes en holdetid efter at den ønskede centrums-

temperatur er opnået. Holdetiden stiger med faldende tilbered-

ningstemperatur. 

Anbefalinger til sikker stegning af svine- og oksekød er samlet i 

et faktaark (se bilag 1). Det bagvedliggende dokumentationsma-

teriale, som underbygger disse anbefalinger til sikker tilbered-

ning af svine- og oksekød er samlet i denne rapport.  Materialet 

er udarbejdet i en form, så det kan anvendes til fremvisning for 

tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen. 

 

Materialet indeholder følgende punkter: 

 

 Forekomst og vækstmuligheder af patogene bakterier i 

fersk okse- og svinekød 

 D-værdier for patogene bakterier i fersk kød 

 Begrundelse for valg af indikatororganisme og D-værdi 

 Eksperimentelle resultater for drab af indikatororganisme 

i forskellige former for kød 

 Teoretiske beregninger af varmedrab af relevante pato-

gene bakterier 

 Anbefalinger til sikker tilberedning af svine- og oksekød 

 

Formål Formålet er at samle dokumentationsmateriale for sikker steg-

ning af svine- og oksekød ved temperaturer under 75°C, så det 

kan anvendes til fremvisning for tilsynsførende fra Fødevaresty-

relsen.   

 

 Forekomst af og vækstmuligheder af patogene bakterier i 

svine- og oksekød 

 På fersk okse- og svinekød kan der forekomme Salmonella, E. 

coli, Yersinia, Campylobacter, C. perfringens og L. monocytoge-

nes, som kan forårsage sygdom efter indtagelse af kød, som 

ikke er varmebehandlet tilstrækkeligt. 

 

Forekomst af Salmonel-

la, Yersinia, Campy-

lobacter 

I 2013 var forekomsten af Salmonella på danske svine- og ok-

seslagtekroppe lav (se tabel 1). I tabel 2 ses, at der er få partier 

af importeret svine- og oksekød, som blev afvist pga. af fore-

komst af Salmonella. 
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Tabel 1. Salmonella spp. på svine- og okseslagtekroppe (modifi-

ceret fra Anonymous, 2014). 

 

Slagteri 

Antal slagtning pr. 

måned 

Dyr % positive 

> 50 /måned Svin 1,3 

≤ 50/måned Svin 0,8 

> 50 /måned Kvæg 0,3 

≤ 50/måned Kvæg 0,8 

 

Tabel 2. Salmonella i importeret kød (modificeret, Anonymous, 

2013 og 2014). 

Kød Procent positive 

partier importeret 

kød 

Afviste partier af 

importeret kød 

(%) 

Fjerkræ (2012) 9,5% 3,0% 

Svinekød (2012) 8,7% 0% 

Oksekød (2013) 3,0% 1,0% 

Svinekød (2013) 10% 1,3% 

 

Hansen, 2005 har vist, at Salmonella, Campylobacter og Yersinia 

findes i lavt antal (<10 pr. svineslagtekrop). I få tilfælde (ca. 

1%) blev der påvist ca. 7000 Yersinia pr. slagtekrop. En ”worst 

case” betragtning er, at alle 7000 Yersinia findes i ét punkt, hvil-

ket kan betyde, at multistiksprøjtet filet med kontamineret lage, 

kan indeholde maksimalt 1-2 Yersinia pr. 100 g filet med 16% 

tilvækst (F. Hansen, 2011).  

 

Forekomst af verocy-

totoxin producerende E. 

coli 

I undersøgelser fra 2005 blev der påvist E. coli O26, O103, 

O111, O145 og O157 i hhv.1% (n=294) og 1,4% (n=554) prø-

ver fra hhv. slagtesvin og importeret okse- og kalvekød (Ano-

mynous, 2006). Slagtesvin blev kun undersøgt for O157. Ingen 

af isolaterne var verocytotoxin-producerende. 

 

Forekomst af C.  

perfringens 

C. perfringens er udbredt i naturen, men findes ofte i lavt antal 

pr. g fødevarer (Fødevarestyrelsen, 2005).  

Forekomst af L. mono-

cytogenes 

Generelt eksisterer der ikke mange undersøgelser for prævalens 

af L. monocytogenes på slagtelinjen. Generelt isoleres L. mono-

cytogenes oftere fra detailudskæringer, hvilket skyldes, at kødet 

kan forurenes med L. monocytogenes både fra slagtekrop, ud-

styr m.m. under opskæring og håndtering.  

 

Den gennemsnitlige prævalens af L. monocytogenes er 10% 

(1,6%-24%) i fersk oksekød. Tallet er baseret på undersøgelser 
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fra USA, Canada og Schweiz. (Rhoades et al, 2009). 

 

Nørrung et al. (1999) har påvist L. monocytogenes i et niveau på 

10-100 L. monocytogenes/g i 12 ud af 343 prøver af dansk fersk 

kød (uspecificeret), som svarer til 3,5%. Det høje indhold blev 

fundet i hakket kød (uspecificeret). 

 

Samlet vurdering af 

patogener i fersk kød 

 

Ud fra ovenstående vurderes det, at L. monocytogenes er den 

patogene bakterier med højest forekomst og hyppighed i fersk 

kød.  

 

Vækstmuligheder for 

patogener i fersk kød 

under køleopbevaring 

C. perfringens, Salmonella og E. coli kan ikke opformeres under 

kølelagring ved 5°C, men Y. enterocolitica og L. monocytogenes 

kan opformeres ved temperaturer fra 1-45°C (Fødevarestyrel-

sen, 2005). Vækst af Y. enterocolitica under kølelagring er lang-

som og vil ikke nå niveauet for infektionsdosis på 100.000 til 

1.000.000 bakterier/g, når der er konkurrenceflora tilstede (Fø-

devarestyrelsen, 2005). 

L. monocytogenes kan opformeres med 2 log i fersk svinekød 

under kølelagring (5°C) i 19 dage i værst tænkelige tilfælde 

(Gunvig, 2006). 

 

Vækst af patogener 

under langsom op-

varmning. 

Ved temperaturer over 50°C er der ikke vækst af C. perfringens 

under varmebehandling, da temperaturmaksimum for vækst er 

50°C (Fødevarestyrelsen, 2005).  

 

Koch, 2011 har vist, at en cocktail af C. perfringens stammer, 

podet i okse- og svinekød, ikke kunne opformeres under LTLT 

behandling med en holdetid ved 52-53°C i 5-7 timer. 

C. perfringens kan opformeres med op til 3 log under langsom 

opvarmning til 53°C (fra 5°C til 53°C på 4 timer) (Duan et al. 

2013). Ved 53°C blev der målt en er D53°C=320 minutter (Duan 

et al. 2013), svarende til, at der vil ske et langsomt varmedrab 

ved 53°C. 

Vækst af C. perfringens forhindres ved at sikre kort tid i tempe-

raturintervallet 20-50°C og hurtig afkøling.  
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Varmeresistens af pa-

togene bakterier 

L. monocytogenes og Salmonella har en høj varmeresistens, 

hvilket afspejles i høje D-værdier i forhold til f.eks.  Yersinia, E. 

coli og vegetative celler af C. perfringens (se tabel 3).  

 

Tabel 3. Eksempler på D60°C-værdier og z-værdier for L. monocytoge-

nes, Salmonella, E. coli, Y. enterocolitica og vegetative celler af C. perf-

ringens målt i forskellige typer fersk kød 

Bakterie Produkt Temp. 

°C 

D-

værdi 

(min.) 

z-

værdi 

(°C) 

Kilde 

 

 

 

L. monocyto-

genes 

 

 

Kyllingefilet 60 8,7 6,3 Doyle et al. 

2001 

Svinekød 60 5,61 5,92 Murphy et 

al. 2004 

Hakket 

oksekød 

60 3,8 5,98 Doyle et al. 

2001 

 

 

 

 

 

Salmonella 

 

Oksekød 60 5,48 6,01 Juneja et al. 

2001 

Svinekød 60 6,65 7,1 Juneja et al. 

2001 

Kylling 60 5,2 6,11 Juneja et al. 

2001 

Svinekød 60 5,07 5,89 Murphy et 

al. 2004 

 

 

 

E. coli 

 

 

Svinekød 60 3,2 4,94 Murphy et 

al. 2004 

Oksekød 

20% fedt 

60 0,47 4,35 

 

Ahmed et al 

(1995) 

Oksekød 7% 

fedt 

60 0,45 4,78 

 

Ahmed et al 

(1995) 

 

C. perfringens 

(vegetative 

celler) 

 

Oksekød 60 5,3 6,74 Juneja & 

Marmer, 

1998 

Kalkunkød 60 4,2 6,77 Juneja & 

Marmer, 

1998 

Y. enterocoliti-

ca 

Gennemsnit, 

n=63 

60 0,65 6,2 

 

Asselte et 

al. 2006 
 

Valg af testorganisme Med baggrund i ovenstående er L. monocytogenes valgt som 

indikatororganisme for sikker varmebehandling ved temperatu-

rer <75°C, da denne bakterie har en relativ høj varmeresistens 

og kan opformeres under kølelagring. C. perfringens, Y. entero-

colitica, Salmonella og E.coli vil være inaktiveret tidligere end 

eller samtidigt (salmonella) med L. monocytogenes pga. at de 

har en sammenlignelig eller lavere D-værdi.  
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 Varmeinaktivering af L. monocytogenes 

Varmedrab af bakterier Varmedrab af bakterier starter typisk ved 53°C. Sammenhæng 

mellem varmedrab og temperatur er udtrykt i formlen: 

 

𝐿𝑜𝑔 𝐷 = 𝐿𝑜𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑓 −
𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑧
 

 

D-værdi= Den tid, det tager at opnå en decimering (fx reduktion fra 1000 til 100 

bakterier) 

Log D= Logaritme til D-værdi (log min) 

Log Dref= Logaritme til D-værdi ved Tref (log min) 

Tref= Reference temperatur (°C) 

z er den temperatur stigning (°C) der er nødvendig for at reducere D-værdien 

med en faktor 10. 

 

F-værdien er et mål for drabseffekten af en given varmebehand-

ling. For at kunne beregne effekten skal tid- og temperaturforlø-

bet kendes, da drab af bakterier forårsages af en kombination af 

tid og temperatur. 

 

𝐹 =  ∫ 10
(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑧 𝑑𝑡 

 

T= temperaturen til et givent tidspunkt 

Tref=referencetemperaturen 

Z= z-værdien 

 

Det betyder, at for at opnå en ækvivalent varmebehandling ved 

to forskellige temperaturer, er det nødvendigt med en holdetid 

ved den laveste temperatur. Fx opnås 4 logs varmedrab af L. 

monocytogenes (D60°C=8,7 min, z=6,3°C) efter opvarmning til 

hhv. 72°C med en holdetid på 45 sek. og 60°C med holdetid på 

35 minutter   

Ifølge bekendtgørelse om fødevarehygiejne (bek. nr. 788 af 

24/07/2008) skal hele fødevaren opvarmes til 75°C.  

 

Hele kødstykker indeholder kun bakterier på overfladen og be-

høver derfor ikke altid at blive gennemstegt, da overfladen af 

kødet vil opnå en temperatur, der er højere end 75°C ved tilbe-

redning i ovn og på pande.  

I hakket kød og kød tilsat lage vil bakterier være jævnt fordelt i 

hele kødstykket, hvilket betyder, at en varmebehandling skal 

sikre, at bakterier i centrum inaktiveres. 
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Krav til drab/inaktive-

ring af L. monocytoge-

nes 

Det ønskede varmedrab ved varmebehandlingen vurderes i for-

hold til forekomst og frekvens af patogene bakterier.  

Antages det, at der er 100 L. monocytogenes/g fersk kød, vil der 

fx i kød tilsat lage eller hakket kød i værst tænkelige tilfælde 

være 100 cfu/g i centrum af kødet. L. monocytogenes kan op-

formeres med 2 log under kølelagring ved 5°C i 19 dage (Gun-

vig, 2006), hvilket betyder, at der teoretisk kan være 10.000 L. 

monocytogenes/g (=4 log/g) i centrum. Varmebehandling af 

hakket kød og kød tilsat lage skal derfor sikre en 4 logs redukti-

on af L. monocytogenes, som konsumeres umiddelbart efter til-

beredning eller efter maksimalt 5 dages opbevaring ved 5°C 

 

Valg af D-værdier til 

fastlæggelse af holdetid 

I tabel 3 ses D-værdier for L. monocytogenes bestemt i forskelli-

ge typer fersk kød og den højeste D-værdi er D60°C = 8,7 min (z 

= 6,3 °C). Den er derfor valgt til teoretisk vurdering af drabsef-

fekt af L. monocytogenes i fersk kød, svarende til det mest kon-

servative valg. Gennemsnitsværdien for L. monocytogenes 

(n=940) er 2,3 minutter ± 0,4 minutter (Asselte et al, 2006), 

men det skal bemærkes, at denne værdi dækker over D-værdier 

i alle produkttyper med og uden tilsætningsstoffer. 

 

  

 Drab af L. monocytogenes i svine- og oksekød 

 Varmedrab af L. monocytogenes er målt i forskellige kødudskæ-

ring - dels under opvarmning og dels under fastholdelse ved 

hhv. 58, 60 og 63°C. Kødudskæringerne blev podet med en 

cocktail af L. monocytogenes i centrum og antal L. monocytoge-

nes blev analyseret ved forskellige tidspunkter under varmebe-

handlingen. 

Podecocktailen indeholdt fem L. monocytogenes stammer, hvor 

den højest målte D-værdi var: D60°C =1,7 minutter og D58°C=3,9 

minutter. D60°C er i samme niveau som gennemsnitsværdien for 

L. monocytogenes stammer (n=940) på 2,3 min ved 60°C (As-

selte et al., 2006).  
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Tabel 4. Oversigt over målt reduktion af L. monocytogenes1 i centrum af forskellige kød-

udskæringer under varmebehandling til forskellige centrumstemperaturer (TC)  

  

 

 I tabel 4 ses resultaterne for inaktivering af L. monocytogenes 

ved opvarmning til tre forskellige temperaturer. 

 

For forsøgene ved 58°C er D58°C målt og i tabel 4 ses, at den 

målte D-værdi er 10,5 minutter, hvilket er ca. 2,5 højere end 

D58°C=3,9 minutter, der er bestemt i en kødemulsion ved mo-

mentan opvarmning til 58°C. Det indikerer, at der sker en var-

meadaptation af L. monocytogenes under opvarmning (Gunvig, 

2014). Hvis varmedrab ved forskellige temperaturer skal bereg-

nes er det vigtigt, at den valgte D-værdi inkluderer en sikker-

hedsmargin, som tager højde for evt. varmeadaptation. 

I tabel 4 ses ligeledes, at der sker en reduktion af L. monocyto-

genes under opvarmningen til 58°C. Ved opvarmningstider på 

ca. 30 minutter inaktiveres der ca. 0,5 log L. monocytogenes, 

mens ved opvarmningstider på mere end 150 minutter inaktive-

res L. monocytogenes med mere end 4 log (Gunvig, 2011; Gun-

vig, 2014; Gunvig et al, 2012). 

Det skal bemærkes, at det ikke udelukkende er opvarmningsti-

den som er afgørende for reduktionen af L. monocytogenes, men 

derimod tiden i temperaturintervallet 55-58°C (Gunvig, 2014). 

Det er derfor relevant at beregne F58°C-værdien for den konkrete 

tid- og temperaturprofil. F-værdien angiver, at den konkrete tid- 

og temperaturprofil fx modsvarer 13 minutter ved 58°C, som 

angives som F58°C=13 min. 

 

Ved varmebehandling til 60°C er der gennemført ét forsøg med 

hakkebøffer. I tabel 4 ses, at under opvarmning reduceres antal 

Temperatur Tid til TC
Reduktion 

ved Tc
Holdetid

Total reduktion 

(opvarmning og 

holdetid) 

D-værdi

(TC) minutter  (log) (minutter)  (log) (minutter)

Krebinetter 58 37 0,5 10,45 Gunvig, A. (2014)

Kamben 58 36 0,2 10,63 Gunvig, A. (2014)

Kam 58 155 >6 m Gunvig, A. (2014)

Svinefilet 58 180 >4 360 >6 m Gunvig, A. (2011)

Lårtunge 58 120 >4 360 >6 m Gunvig, A. (2011)

Hjerter 58 100* 1,1 10,55 Gunvig, A. (2014)

Hakkebøffer 58 23 1,1 30 >6,7 m Gunvig, A. et al., (2012)

Hakkebøffer 60 24 2,7 20 >6,7 m Gunvig, A. et al., (2012)

Krebinetter 63 50 >6 m Gunvig, A. (2014)

Hakkebøffer 63 28 4,6 3 >6.7 m Gunvig, A. et al., (2012)

Kam 63 179 >6 m Gunvig, A. (2014)

*længere end forventet i forhold til dimensioner og andre forsøg

m=D-værdi er ikke beregnet pga. for få målepkt.
1) D58°C=3,9 minutter

Produkt Referencer
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L. monocytogenes/g med 2,7 log og efter en holdetid på 30 mi-

nutter er L. monocytogenes reduceret med mere 6,7 log 

(~podeniveau) (Gunvig et al., 2012). D60°C er ikke bestemt i det-

te forsøg. 

 

Ved varmebehandling ved 63°C er der gennemført forsøg med 

krebinetter (svinekød), hakkebøffer (oksekød) og kam (svine-

kød) (Gunvig, 2014; Gunvig et al, 2012). I alle tre forsøg redu-

ceres L. monocytogenes med mere end 4 log under opvarmnin-

gen. Af samme grund har det ikke været muligt at bestemme 

D63°C. 

 

Resultaterne fra disse forsøg viser, at det er nødvendigt med 

holdetid ved 58°C og 60°C for at sikre tilstrækkelig reduktion af 

L. monocytogenes ved opvarmning til disse centrumtemperatu-

rer. Ligeledes er det målt, at D-værdien for L. monocytogenes 

kan øges under opvarmning og at reduktionen under opvarm-

ning afhænger af tiden i intervallet 53°C til den ønskede cen-

trumstemperatur.  Det er derfor relevant at inkludere en sikker-

hedsmargin i beregning af holdetid, som tager højde for disse 

forhold. 
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 Teoretiske beregninger for drab af patogene bakterier 

 Tid- og temperaturprofiler er målt i en lang række forskellige kødudskæ-

ringer. I tabel 5 ses tid til den ønskede centrumtemperatur (Tc), F60°C for 

tid- og temperaturprofilen, beregnet reduktion under opvarmning, bereg-

net holdetid for at sikre 4 log reduktion under opvarmning og holdetid, 

samt tid, der sikrer 4 log reduktion under holdetid (dvs. uden effekt af 

opvarmning). 

Reduktion under opvarmning er beregnet ud fra den konkrete tid- og 

temperaturprofil vha. DMRI’s regneark til bestemmelse af varmedrab og 

med D60°C= 8,7 minutter, z=6,3°C (Doyle et al. 2001).  
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Tabel 5. Beregnede holdetider (D60°C=8,7 minutter, z=6,3°C) for specifikke produkter, 

baseret på målte tid- og temperaturkurver (n=4) i sous vide kar. Modficeret efter Gunvig 

2010 og 2012c)  

 

 

Temperatur 

(TC)
F60°C 

(opvarmning) 
Tid til TC

Beregnet 

reduktion 

under 

opvarmning

Beregnet 

holdetid

Tid til 4 log 

red. under 

holdetid

°C  (min) minutter (min-maks) (log L. mono)  (min)  (min)

Kyllingelår 8,69 50-55 2,5 30 73

Kyllingebryst 23,7 41-60 2,5 30 73

Svinefilet* 6,3 165 3,4 10 73

Oksebryst 9,97 75-100 0,9 52 73

Oksefilet 5,63 145-185 1,8 40 73

Okseskank 5,63 120-155 0,5 63 73

Mørbrad 10,54 61-71 1,2 36 50

Svinekam 27,5 144-198 3,2 12 50

Svineyderlår 56,3 285-285 >4 0 50

Okseyderlår 38 180-229 3,5 6 50

Mørbrad 27,61 52-84 2,8 6 17

Svinekam 75,5 141-184 >4 0 17

Svineyderlår 105 197-246 >4 0 17

Okseyderlår 58,9 155-179 >4 0 17

Kyllingelår 55 35-50 >4 0 12

Kyllingebryst 126 35-45 >4 0 12

Svinefilet* 108 200 >4 0 12

Oksebryst 91,58 135 >4 0 12

Oksefilet 203 175-195 >4 0 12

Okseskank 203 175-420 >4 0 12

Mørbrad 76,57 51-66 >4 0 6

Svinekam 233,8 136-193 >4 0 6

Svineyderlår 322,3 204-264 >4 0 6

Okseyderlår 212,37 140-177 >4 0 6

Mørbrad 291 53-60 >4 0 1

Svinekam 848 133-152 >4 0 1

Svineyderlår 1103 176-219 >4 0 1

Okseyderlår 816 130-160 >4 0 1

Mørbrad 1737 70-72 >4 0 0

Svinekam 5084 150-170 >4 0 0

Svineyderlår 5915 186-204 >4 0 0

Okseyderlår 4425 136-163 >4 0 0

Mørbrad 80 75-78 >4 0 0

Svinekam 80 139-154 >4 0 0

Svineyderlår 80 175-221 >4 0 0

Okseyderlår 80 136-163 >4 0 0

Kyllingelår 80 34140 60-65 >4 0 0

Kyllingebryst 80 60-70 >4 0 0

Svinefilet 80 >4 0 0

Oksebryst 80 112204 215-230 >4 0 0

Oksefilet 80 m >4 0 0

Okseskank 80 112381 93-210 >4 0 0

65

70

75

Produkt

58

59

62

63
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 I tabel 5 ses, at tiden indtil den ønskede centrumstemperatur opnås, va-

rierer i forhold til kødstykkets dimensioner. Høj reduktion opnås når F60°C 

er høj, svarende til lang tid i temperaturintervallet fra 53°C til den øn-

skede centrumstemperatur. Ud fra den beregnede reduktion under op-

varmning, er holdetiden ved den ønskede centrumstemperatur beregnet, 

så det sikres, at den samlede varmebehandlingstid resulterer i 4 log re-

duktion af L. monocytogenes. I tabel 5 ses, at fra 63°C og opefter kræ-

ves der ingen holdetid (med undtagelse af mørbrad).  

 

De beregnede holdetider for at opnå 4 log reduktion under opvarmning 

og holdetid, kan sammenlignes med holdetider som sikrer, at 4 log re-

duktion af L. monocytogenes udelukkende opnås under holdetiden. Disse 

værdier er generelt højere, svarende til, at der inkluderes en sikker-

hedsmargin i forhold til evt. varmeadaption og varierende F60°C-værdier 

under opvarmning til den ønskede centrumstemperatur.  

 

Resultater fra reduktion af L. monocytogenes i kød i tabel 4 viser, at det 

er relevant at inkludere en sikkerhedsmargin, som tager højde for var-

meadaptation og variation i tiden i temperaturintervallet fra 53°C til den 

ønskede centrumstemperatur. Med udgangspunkt i dette er det valgt, at 

reduktionen af L. monocytogenes på 4 log skal opnås under holdetiden. 

Den konkrete holdetid ved den ønskede tilberedningstemperatur bereg-

nes ud fra D60°C=8,7 minutter, z=6,3°C. 

 

 Anbefalinger til sikker tilberedning af svine- og oksekød 

  

I tabel 6 ses, at de anbefalede holdetider ved 58-70°C giver samme 

sikkerhed som varmebehandling til 75°C i centrum i 9 sekunder.  

 

Tabel 6. F60°C-værdier for varmebehandling ved 58-75°C  

Temperatur 

(°C) 

Holdetid1  

(minutter/sekunder) 

Log red. af L. 

monocytogenes 

F60°C 

 (minutter) 

75 -/8,75 sek. 4,0 35 

72 /26 sek. 4,0 35 

70 /54 sek. 4,0 35 

65 5,6 minutter 4,0 35 

60 35 minutter 4,0 35 

58 72 minutter 4,0 35 
1)D60°C= 8,7 minutter, z=6,3°C (Doyle et al. ), 2001 og beregnet som 4 gange Dx°C-værdi 

 

De beregnede holdetider i tabel 6, som sikrer, at varmebehandlingen 

modsvarer opvarmning til 75°C, er rundet op til nærmeste hele minut 

for temperaturer fra 70°C og nedefter i faktaarket ”Sikker tilberedning 

af svine- og oksekød for at lette kommunikationen.  
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I første version af faktaarket ”Sikker tilberedning af svine- og oksekød” 

indgår holdetider for 60, 65 og 70°C. Holdetiden for 58°C vil blive ind-

arbejdet i version 2.  

 

Anbefalinger fra fakta ark: Sikker tilberedning af svine- og oksekød (version 1) 
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 Anbefalinger til holdbarhed af halvfabrikata tilberedt ved tem-

peraturer under 75°C 

Vurdering af 

holdbarhed -

sous vide be-

handlet kød  

For at opnå en lang holdbarhedstid af sous-vide behandlede stege er 

det vækst og toxindannelse af C. botulinum, samt vækst af L. monocy-

togenes, som er de begrænsende faktorer for holdbarheden, da de 

begge kan opformeres ved køletemperaturer (Fødevarestyrelsen, 

2005). 

Hvis der ønskes en lang holdbarhed skal vækst af C. botulinum og L. 

monocytogenes forhindres. Gould, 1999; Peck, 1997 og Gunvig, 2012 

anbefaler følgende holdbarhedstider for produkter opbevaret i ubrudt 

emballage efter mild varmebehandling i forhold til at forhindre vækst af 

C. botulinum: 

 

Temperatur [°C] DMRI anbefalinger 

2012 (Gunvig a og b, 

2012) 

Sous-vide guidelines 

(Gould, 1999; Peck 

1997) 

2°C 30 dage* <90 dage 

3,3°C - 30 dage 

5°C 5 dage** <10 dage 

7°C - <5 dage 

*Holdbarhed er sat til maksimalt 30 dage, da varighed af forsøget var 30 dage og pro-

dukterne var sensoriske acceptable på dette tidspunkt. 

**Holdbarhed er sat til maksimalt 5 dage, da der ikke er målt vækst af anaerob flora i 

denne periode. Efter 5 dage registreres en minimal vækst af en anaerob flora. Vækst af 

anaerob flora indikerer, at der er mulighed for opformering af C. botulinum 

 

Ifølge mikrobiologiske kriterier (Forordning (EF) Nr. 2073/2005) accep-

teres en holdbarhed på 5 dage for produkter, der ikke er stabiliseret 

mod vækst af L. monocytogenes. Dette er i god overensstemmelse med 

DMRI’s anbefalinger til holdbarhedstider i forhold til vækst af C. botuli-

num. 

Ønskes en holdbarhed på >5 dage skal kød tilberedt i emballage opbevares ved 

2-3°C for at sikre: 

 at vækst af L. monocytogenes er minimal 

 at C. botulinum ikke opformeres 
 

Desuden skal produkter mærkes med informationen om, at de skal 

varmebehandles før de spises.  
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 Konklusion 

 L. monocytogenes er en relevant indikatororganisme til dokumentation 

af sikker varmbehandling ved temperaturer under 75°C. L. monocyto-

genes har en relativ høj varmeresistens og kan opformeres under køle-

lagring. 

 

Decimeringsværdi for L. monocytogenes på D60°C=8,7 min (z=6,3 °C) 

er valgt til beregning af holdetider ved temperaturer på 58-70°C, da 

den inkluderer en sikkerhedsmargin i forhold til eventuel varmeadapta-

tion under opvarmning og varierende F-værdi under opvarmning pga. 

forskellig dimensioner på kødstykker. 

 

Overordnet vejledning for tilberedning af kød 

 

 

  

*Baseret på inaktivering af L. monocytoge-

nes med 4 log ved D60°C=8,7 minutter, 

z=6.3°C, Gunvig 2014 

Tilberedning af kød til centrumstemperaturer <75°C 

Hele udskæringer 

af fersk svine- eller 

oksekød 

Hakket svine- og 

oksekød 

 

Svine- og oksekød 

tilsat lage 

 

Kun overfladen er 

kontamineret med 

bakterier 

Bakterier findes jævnt fordelt i kødet.  

Bakterier på over-

fladen inaktiveres 

pga. tempera-

tur≥75°C på over-

fladen under tilbe-

redning i ovn og 

pande 

Inaktivering af L.. monocytogenes med 4 log 

kræver holdetid ved centrumstemperaturer 

<71°C 

Centrumstempera-

turer på 58-74°C 

er acceptable 

uden holdetid 

Centrumstemp.  Holdetid* 

70°C 1 min. 

65°C 6 min. 

63°C 12 min. 

60°C 35 min. 

58°C 76 min 
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