
Listeria 
Skjulesteder og 
nødvendig rengøring

Listeriabakterier er meget almindeligt forekommende i miljøet 
og findes i jord, vand, spildevand, dyrs tarme og ekskrementer 
og på rå fødevarer. Bakterien kan derfor meget nemt indføres i 
og spredes overalt i fødevareproduktionsfaciliteter.

Listeria kan også danne biofilm, der hjælper dem med at 
sætte sig fast på overfladen af gulve, afløb og udstyr. Det gør 
dem vanskeligere at fjerne i forbindelse med rengøring og 
beskytter dem mod udtørring, varme og gængse rengørings- 
og desinfektionskemikalier. Listeriabiofilm er ofte kilden til 
krydskontaminering af fødevarer.  
 
Dertil kommer, at listeria kan vokse i kolde omgivelser og 
overleve temperaturer under frysepunktet. Disse afkølede 
betingelser anvendes ofte til at kontrollere mikrobiel vækst, 
men når det gælder listeria, begrænser de kun konkurrende 
bakteriers vækst. Det vil sige, at både køle- og dybfrostvarer  
er i farezonen for listeriaforurening. De fleste miljøer, hvor der 
tilberedes spiseklare fødevarer, er afkølede og rummer de 
næringsstoffer og den fugt, der kræves for listeriavækst. Der er 
derfor god grund til at være bekymret for listeriakontaminering, 
hvis du fremstiller spiseklare, afkølede fødevarer, der indtages 
uden yderligere tilberedning.

Gulve 

Gulve, der er fremstillet af uhensigtsmæssige materialer eller 
ikke er monteret korrekt, kan skabe områder med stillestående 
vand og vandabsorption. Dårligt konstruerede eller dårligt 
forseglede fuger/sammenføjninger mellem væg og gulv eller 

afløb og gulv medfører ofte, at vandet samler sig. Det samme 
gør dårligt vedligeholdte og beskadigede gulve med revner, 
huller eller sprækker. Alle disse situationer kan give grobund for 
listeria. Derfor er det vigtigt at vælge, installere og vedligeholde 
produktionsgulvet korrekt i forhold til kontrol af listeria.

Afløb 

Hvis der er listeria i dit fødevareproduktionsmiljø, er de højst 
sandsynligt også i dine afløb. Det skyldes, at afløb fungerer 
som opsamlingssteder for det meste spildevand på stedet og 
i tilfælde af listeriaforurening i spildevandet leverer afløbene de 
næringsstoffer og den fugt, der kræves for vækst af listeria.
 
Selvom rengøring af afløb er en ubehagelig og kompliceret 
opgave, er den vigtig for listeriakontrollen. Snavsede afløb 
kan være en kilde til listeriakontaminering, og oversvømmede 
afløb kan sprede listeria via pytter af kontamineret vand på 
gulvet. Afløb bør (om muligt) kun rengøres under pauser i 
produktionen, og du skal give aerosoler tid til at lægge sig 
inden rengøring og desinfektion af overflader, der er i kontakt 
med fødevarer. 
 
Vælg, installer og vedligehold dine afløb korrekt for at fjerne 
risikoen for stillestående vand og tilbageløb af vand. Hygiejnisk 
designede afløbssystemer er meget nemmere at rengøre og 
vedligeholde, og de minimerer risikoen for mikrobiel vækst. 

Forebyggelse af listeriakontaminering fra gulve og afløb

Listeria kan overføres fra kontaminerede gulve og afløb til andre fødevareproduktionsområder – og til selve fødevarerne 
– på flere måder, bl.a. via fodtøj, udstyr og vognhjul samt rengøringsudstyr. Regelmæssig rengøring og desinfektion af 
gulve og afløb er den bedste måde at forebygge listeriakontaminering på. Husk at rengøre gulv og afløb på en måde, 
der minimerer kontaminering af rummets andre overflader. Brug af højtryksslanger eller mekanisk skuring øger risikoen for 
aerosoldannelse af listeria, hvor bakterierne spredes gennem luften til andre områder og udstyr, mad og overflader i kon-
takt med fødevarer. Brug i stedet dedikerede, farvekodede manuelle rengøringsrekvisitter til rengøring af gulve og afløb. 
Rekvisitter, der anvendes til rengøring af gulve, bør have en anden farve end dem, der anvendes til rengøring af afløb, og 
rekvisitter, der anvendes til rengøring af overflader i kontakt med fødevarer bør have en helt tredje farve.
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Forarbejdningsudstyr

Som på gulve og i afløb kan der på og inden i 
fødevareforarbejdningsudstyr samle sig vand og 
kontaminering på steder, der er vanskelige at rengøre. Disse 
steder kan der også opstå listeriakolonisering og -vækst. 
 
For at minimere risikoen er det vigtigt at anvende hygiejnisk 
designet forarbejdningsudstyr, der er let at rengøre og 
fremstillet af materialer, der er egnede og beregnede til 
kontakt med fødevarer. Hvor ofte der skal gøres rent og 
desinficeres, bør afhænge af en risikovurdering, men for 
udstyr, der anvendes til forarbejdning af afkølede, spiseklare 
fødevarer, bør det som minimum ske én gang om dagen. 
 
Den daglige rengøring bør suppleres med regelmæssig 
afmontering og dybderengøring af udstyret for også at 
sikre tilstrækkelig rengøring af områder, der er svært 
tilgængelige under den daglige rengøring. Igen bør 
rengøringshyppigheden baseres på en risikovurdering. 
 
Vær opmærksomhed på svært tilgængelige områder på 
udstyret under rengøring og desinfektion. Det er de områder, 
hvor der kan forekomme listeria, især hvis områderne er 
våde. Disse områder kan bl.a. være åbne udstyrsrammer 
med dårligt afløb, hule uforseglede valser, dårlige svejsninger, 
rum i skæremaskiner og områder under dæksler og 
afskærmninger. 
 
Smøremidler til udstyr og fugtudskillere på trykluftsledninger 
kan også være kilder til listeriakontaminering, og de bør derfor 
skiftes og kontrolleres regelmæssigt for at minimere risikoen. 

Rengøringsudstyr

Rengøringsudstyr kan være en betydelig kilde til 
listeriakontaminering – undersøgelser har vist, at op mod 47 
% af alle rengøringsredskaber i fødevareproduktionsområder 
var positive for listeria  (Campden BRI, 1990). 
 
Rengøringsudstyr skal tage højde for to vigtige faktorer for at 
forebygge listeriakontaminering: hygiejnisk design og korrekt 
vedligeholdelse. 
 
Rengøringsudstyret bør have et passende hygiejnisk design, 
der fremmer nem rengøring og forhindrer mikrobiel vækst. 
Hygiejnisk design er bl.a. glatte overflader, konstruktioner i 
ét stykke eller alternativt nem afmontering af dele og ingen 
sprækker og coatings.  
 
Ud over brugen af hygiejnisk designede rekvisitter er det 
meget vigtigt at vedligeholde rengøringsudstyret korrekt. 
Alle rekvisitter skal udskiftes, rengøres og/eller desinficeres 
regelmæssigt efter brug og opbevares korrekt på passende 
vægbeslag eller Shadow Boards. Det er også vigtigt at 
anvende farvekodede rekvisitter og at adskille rekvisitter, der 
anvendes til rengøring af gulve, fra dem, der anvendes til 
rengøring af overflader med fødevarekontakt. 
 
 
Relevante WhitePapers, der alle kan findes på Vikan’s  
online download center: 
 
     Whitepaper om Hygiejnisk Design af børster til   
     fødevareindustrien 
     Whitepaper om Vedligeholdelse af rengøringsrekvisitter 
     Whitepaper om Farvekodning

Kølere, frysere og luftkonditioneringsanlæg

Som nævnt ovenfor kan listeria overleve ved meget lave temperaturer, helt ned til -5 °C. Kølere og frysere er kolde og våde, 
og listeria har mindre konkurrence fra andre mikroorganismer i disse miljøer, som derfor er perfekte skjulesteder for listeria.

Det er vigtigt hele tiden at holde fordampningsplader og -ventilatorer i kølere og frysere rengjorte og desinficerede. 
Kondensat fra kølesystemer bør udledes i afløb eller til drypbakker, der skal tømmes, rengøres og desinficeres  
regelmæssigt. Lad aldrig fødevareprodukter passere under et køle- eller frysesystem.

I mange luftbehandlingsanlæg er der også fordampere, der skal rengøres. Det er desuden vigtigt at forebygge  
kondens – og efterfølgende vandakkumulation – i dine luftbehandlingsanlæg.
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