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Betreft :  Productie van separatorvlees 
 

 
 
Mevrouw, Meneer, 
 
De Verordening (EG) nr. 2073/20051 voorziet veiligheidscriteria voor levensmiddelen 
en proceshygiënecriteria respectievelijk in hoofdstuk I (1.7) en in hoofdstuk II (2.1.7) 
waaraan separatorvlees moet voldoen dat vervaardigd wordt met de technieken 
bedoeld in hoofdstuk III, paragraaf 3 van Deel V van de bijlage III van de Verordening 
(EG) nr. 853/20042. Het betreft separatorvlees dat geproduceerd is met technieken 
die de structuur van de voor de productie van het separatorvlees gebruikte beenderen 
niet wijzigen en waarvan het calciumgehalte niet aanzienlijk hoger is dan dat van 
gehakt vlees. 
Het Agentschap houdt eraan te herinneren dat dit separatorvlees moet beantwoorden 
aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 2073/20051 ongeacht de eindbestemming 
van het product (d.w.z. met inbegrip van het feit dat het separatorvlees bestemd is 
voor de vervaardiging van hittebehandelde vleesproducten). Deze eisen zijn niet 
correct opgenomen in autocontrolegids G-006. Deze zal bij een eerstvolgende revisie 
in die zin worden aangepast. 
Wanneer de exploitant van een levensmiddelenbedrijf analyses heeft uitgevoerd 
waaruit blijkt dat het separatorvlees voldoet aan de microbiologische criteria voor 
gehakt vlees die vermeld zijn in Verordening (EG) nr. 2073/20051, mag dit 
separatorvlees gebruikt worden in vleesbereidingen die duidelijk niet bestemd zijn om 
te worden geconsumeerd zonder eerst een hittebehandeling te hebben ondergaan, en 
in vleesproducten. 

 
Met hoogachting, 
 
 
 
 
Vicky Lefevre  
Directeur-generaal 

                                                      
1 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische 
criteria voor levensmiddelen. 
 
2 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 

NOTA 
 
Nota ter attentie van de operatoren van de 
vleessector, de betrokken beroepsverenigingen en 
de erkende certificerings- en inspectieorganismen. 
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