„Mikrobioloogia, õiged töövõtted
mikrobioloogiliste analüüside teostamisel. Liha ja
lihatooted.“

Epp Songisepp
Vanemteadur
16.05.2018

• Inimeste toidupõhiste haiguste üks peamisi põhjusi –toidu
mikrobioloogilised ohuallikad
• Toiduained ei tohi sisaldada mikroorganisme, nende toksiine või
metaboliite koguses, mis ohustab inimese tervist
• Toidukäitleja
• vastutab kogu oma käideldava toidu eest igas käitlemisetapis
• on kohustatud kontrollima nii toidu ja selle käitlemise
nõuetekohasust
• rakendama abinõud selle tagamiseks
• Toidualaste õigusnormide üks põhieesmärke on rahvatervise kaitse:
• terviseriski vähendamine,
• kõrvaldamine
• vältimine,
(EÜ) nr 2073/2005

Toiduseadus RT I, 16.06.2017, 30
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(EÜ) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite
kohta:
Enterobakterid kui Salmonella ja Enterobacter sakazakii
indikaatorid –
Tegevus mitterahuldava tulemuse korral (I Lisa ):
enterobakterid korraliseks seireks, nende esinemisel
→alustada eripatogeenide kontrollimist
Kui imikute kuivpiimasegude kontrollimisel avastatakse
enterobakterid ükskõik millises prooviühikus, tuleb valmistoote
partiid ja tootmiskeskkonda kontrollida E. sakazakii ja Salmonella
suhtes.

• Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete
mikrobioloogiliste kriteeriumite kohta (ELT L 338)
• Komisjoni määrus (EÜ) nr 1441/2007, 5. detsember 2007, millega muudetakse
määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite kohta (ELT L
322)
• Komisjoni määrus (EL) nr 365/2010, 28. aprill 2010, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
pastöriseeritud piimas ja muudes pastöriseeritud vedelates piimasaadustes
leiduvate enterobakterite ning söögisoolas leiduva Listeria monocytogenes’e osas
(ELT L 107)
• Komisjoni määrus (EL) nr 1086/2011, 27. oktoober 2011, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa ja komisjoni
määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa seoses värskes kodulinnulihas esineva
salmonellaga (ELT L 281)
•

Komisjoni määrus (EL) nr 209/2013, 11. märts 2013, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 2073/2005 seoses idandite mikrobioloogiliste kriteeriumide ning
kodulinnurümpadelt ja värskelt kodulinnulihalt proovide võtmise eeskirjadega (ELT
L 68)
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Erinevate tõlgenduste vältimiseks on kehtestatud
Toidu vastuvõetavuse ühtlustatud ohutuskriteeriumid
Mikrobioloogiline kriteerium
kriteerium, millega määratakse kindlaks toote, toidupartii või
protsessi vastuvõetavus. Põhineb mikroobide puudumisel,
esinemisel või nende arvul, mikroobide toksiinide või
ebasoovitavate metaboliitide hulgal toidu massi- või mahuühiku
kohta, pindala- või partiiühiku kohta.
Toiduohutuskriteerium
Määrab
kindlaks
toote
või
toidupartii vastuvõetavuse
Kriteeriumit
kohaldatakse
turuleviidavate toodete suhtes

Protsessi hügieenikriteerium
Määrab kindlaks tootmisprotsessi
vastuvõetava
toimimise.
Saastumisväärtus, mille ületamisel
on vaja võtta parandusmeetmeid

Alates 1. jaanuarist 2006. a on mikrobioloogilised piirnormid toiduainete
mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta kehtestatud Komisjoni määrusega
(EÜ) nr 2073/2005.
Määruses ja selle muudatustes on ära toodud
 konkreetsed toidu liigid ja toidukäitlemisetapid, millele konkreetne
kriteerium kohaldatakse;
 määratavate patogeenide liigid (Listeria monocytogenes, Salmonella, E.
coli, enterobakterid, koagulaaspositiivsed stafülokokid, Bacillus cereus) /
nende toksiinid või metaboliidid;
 mikrobioloogilised piirmäärad
 piirmääradele vastavate analüüside arv;
 viited konkreetse patogeeni tuvastamiseks sobilikule analüütilisele
standardmeetodile;
 juhised kontrollitud partii või protsessi mikrobioloogilise kvaliteedi
hindamiseks ning korrigeerivad tegevused mitterahuldava tulemuse
korral.
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(EÜ) nr 1441/2007

Toiduohutuskriteeriumid: Toidu liik ja patogeenid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salmonella
Toorelt söömiseks ette nähtud hakkliha ja lihavalmistised
Kodulinnulihast ja muust lihast tehtud kuumtöödeldult
söömiseks ette nähtud hakkliha ja lihavalmistised
Kodulinnulihast valmistatud kuumtöödeldult söömiseks
ette nähtud tooted
Lihamass
Želatiin ja kollageen
Munatooted, v.a tooted, mille puhul tootmisprotsessi /
toote koostise tõttu salmonella oht puudub
Toorest muna sisaldavad valmistoidud
Keedetud koorikloomad ja limused
Elusad molluskid jms mereannid

Protsessi hügieenikriteeriumid: toidu liik ja patogeenid
Liha ja lihatooted

(EÜ) nr 1441/2007
(EL) nr 365/2010

Rümbad (Veise-, sea-, lamba- ja kitse-, hobuserümbalt)
• Aeroobsete mikroorganismide arv
• Salmonella (broiler, kalkun)
• Enterobakterid
Hakkliha, lihamass
• Aeroobsete mikroorganismide arv
• E coli ( + Salmonella)
Lihavalmistised
• E coli
• Salmonella)
Munatooted:
• Enterobakterid
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https://toiduteave.ee/wpcontent/uploads/2017/12/S%C3%A4ilimisajam%C3%A4%C3%A4ramise-juhend-I-osa-dets-2017.pdf

1. Piim ja piimatooted
2. Munatooted
3. Liha ja lihatooted
4. Kala ja kalandustooted
5. Jahu ja jahutooted
6. Kondiitritooted
7. Puu- ja köögiviljad, idandid, pähklid, seemned
8. Mahlatooted
9. Kuivatatud tooted
10. Imikutoit
11. Valmistoidud, sh vegan ja vegetaarsed tooted
12. Rasvad, õlid, kastmed
13. Joogid
https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2017/12/S%C3%A4ilimisaja-m%C3%A4%C3%A4ramise-juhend-II-osa_dets-2017.pdf

Mikrobioloogilised näitajad on esitatud
juhendväärtustena toidu „kõlblik kuni“ või
„parim enne“ päeval
• (tabelis „rahuldav väärtus“), mille
raamidesse jäämisel võib toitu lugeda
nõuetele vastavaks;
• hoiatusväärtustena (tabelis „kriitiline
väärtus“), millele lähenemisel või mille
ületamisel tuleb rakendada
korrigeerivaid tegevusi, nt
tootmishügieeni parandamine ja
toorainete valiku ja/või päritolu
parandamine, toidu säilimisaja
lühendamine.

Laikoja ja Roasto , 2017
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Proovivõtukava
• Selgelt sõnastatud proovivõtmise eesmärgid, sh ära toodud
• Nõutavad analüüsid (keemia, mikrobioloogia);
• kehtivad mikrobiaalsed piirmäärad;
• Konkreetsed toidud, partiid ja pinnad/seadmed jm millest/millelt
proovid võtta;
• Asjakohased
toidu
ja
hügieeniproovide
mikrobioloogilisteks
analüüsideks proovide võtmise metoodikad
• Proovivõtmise sagedus ;
• Koht või proovivõtuala ja aeg proovide võtmiseks;
• Proovivõtmiseks vajalikud töövahendid ja nende käitlemine;
• Proovivõtumeetodid;
• Proovi suurus, koostis ja arv;
• Proovide unikaalse identifitseerimise ja märgistamise nõuded;
• Proovide pakendamis-, säilitamis-, hoiustamis- ja transpordiprotseduurid;
• Proove analüüsiva laboratooriumi andmed;
• Andmete säilitamise süsteem

Proovivõtukavad
Tapamajad
Proovivõtukavad peavad vastama katsetamise eesmärgile
• Arvesse võtta protsessi etappi,
• aega alates tapaprotsessi algusest,
• proovivõtu sagedust ja vajaduse korral ka järgmist
— tapamaja praktika iga looma puhul;
—tootmismaht;
— seire varasemad tulemused (suundumuste analüüs);
— riskipõhiste protsessi kontrollimise tagamise kavade ja
ühtlustatud seirekavade ülesehitus;
— asjakohaseid riiklikke ja/või rahvusvahelisi eeskirju
—vastavate patogeensete mikroorganismide levimus looma
päritolu piirkonnas;

EVS-EN ISO 17604
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Proovivõtmise eesmärgid
Mitmel põhjusel:
 enesekontrolli raames proovide analüüsimine
o kestvuskatsed toidupatogeenide ja / või riknemist
põhjustavate
mikroorganismide
kasvudünaamika
uurimiseks;
o mikrobioloogiliste
toiduohutusja
protsessi
hügieenikriteeriumide täitmise kontrollimiseks;
o üksikute toidupartiide vastavuse kontrollimiseks;
o üldise teabe saamiseks toitude mikrobioloogilise
seisundi kohta;
o mikroorganismide
seire
tootmiskeskkonnas
käitlemistingimuste olukorra hindamiseks;
 toidujärelevalve raames proovide analüüsimine

Proovide võtmise ja analüüsimise metoodikad
• Tulemused sõltuvad analüüsimeetodist → iga
mikrobioloogilise kriteeriumiga ühendada vastav
standardmeetod või samaväärne (valideeritud)
meetod
• Toidu ja hügieeniproovide mikrobioloogilisteks
analüüsideks proovide võtmise ja analüüsimise
metoodikate kirjeldused peavad olema ära toodud
proovivõtukavas
• Väljavõtted e memod kasutatavatest standarditest
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Proovide võtmise ja analüüsimise metoodikad
• EVS-EN ISO 16140 Toiduainete ja loomasööda mikrobioloogia.
Alternatiivsete meetodite valideerimise protokoll
• EVS-EN ISO 16140 /A1:2011 Toiduainete ja loomasööda
mikrobioloogia. Alternatiivsete meetodite valideerimise protokoll Muudatus 1
• EVS-EN ISO 17604 Toiduahela mikrobioloogia. Proovivõtt
rümpadelt mikrobioloogiliseks analüüsiks
• CEN ISO TS 17728 Toiduahela mikrobioloogia
Proovivõtumeetodid toidu- ja söödaproovide mikrobioloogiliseks
analüüsiks
• EVS-ISO 18593 Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Pindadelt
kontaktplaatide ja tampoonidega proovivõtu horisontaalmeetodid
• ISO 8086 Dairy plant. Hygiene conditions. General guidance on
inspection and sampling procedure

Toiduproovid
• Toorainest proovivõtmine aitab välja selgitada võimalikud
ohud
•

Tooraine seire võib aidata võimalikult varakult tuvastada tarnijapoolseid probleeme

• Toiduproovide võtmine tootmisprotsessi erinevates etappides:
•

tootmisetapi mõju toorainest mikrobioloogiliste ohtude kõrvaldamiseks /
vähendamiseks

• Lõpptoote analüüsimine
• kogu toiduohutuse juhtimissüsteemi toimimise kontrollimiseks kui on
•

põhjust arvata, et KKP ei ole kontrolli all / ristsaastumise oht
Ohjemeetemete valideerimine mingi muudatuste sisseviimise järel (nt
uus tooraine, muudatus tootmistingimustes vm)
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• Punase liha tapamajades tuleb võtta proove veise-, sea-,
lamba- ja kitserümpadelt.
• Hakkliha ja lihavalmistisi tootvates ettevõtetes tuleb võta
proove hakklihast ja lihavalmististest
• Proovivõtu sagedus on: kord nädalas
• Iga nädal muuta proovide võtmise päeva,

(EL) nr 2073/2005
VTL: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1330

• Kontrollimise sagedust vähendada kahe korrani kuus võib, kui
kuuel järjestikusel nädalal on saadud rahuldavad tulemused
• hakkliha ja lihavalmististe proovide võtmisel (E. coli ja
aeroobsete mikroorganismide analüüsideks)
• rümpadelt ( Enterobacteriaceae ja aeroobsete
mikroorganismid)
• Kui kolmekümnel järjestikusel nädalal on saadud rahuldavad
tulemused, võib Salmonella analüüsimise sagedust vähendada
kahele korrale kuus
• hakkliha, lihavalmististe
• rümpadelt proovide võtmisel
• Veterinaar- ja Toiduamet vabastab väikese tootmismahuga
lihakäitlemisettevõtted eespool kirjeldatud komisjoni
määruses (EÜ) nr 2073/2005 sätestatud proovivõtu
sagedusest.
(EL) nr 2073/2005
VTL: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1330
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Veterinaar- ja Toiduamet sätestab väikese
tootmismahuga lihakäitlemisettevõtetele alljärgnevad
proovivõtu sagedused vastavalt nädala tapamahule :
Searümpadelt :
1 - 10 siga – 1 proovivõtt aastas;

11 - 40 siga – 2 proovivõttu aastas;

41 - 70 siga – 3 proovivõttu aastas;


71 - 100 siga – 4 proovivõttu aastas;
101 - 130 siga – 6 proovivõttu aastas;

131 - 280 siga – 12 proovivõttu aastas.


Veiserümpadelt :
1 - 5 veist – 1 proovivõtt aastas;

6 - 10 veist – 2 proovivõttu aastas;


11 - 15 veist – 3 proovivõttu aastas;
16 - 20 veist – 4 proovivõttu aastas;


21 - 25 veist – 6 proovivõttu aastas;
26 - 50 veist – 12 proovivõttu aastas.


Lamba- ja kitserümpadelt:
1 - 7 lammast/kitse – 1 proovivõtt aastas;


8 - 14 lammast/kitse – 2 proovivõttu aastas;

15 - 21 lammast/kitse – 3 proovivõttu aastas;
22 - 28 lammast/kitse – 4 proovivõttu aastas;

29 - 35 lammast/kitse – 6 proovivõttu aastas;


36 - 70 lammast/kitse – 12 proovivõttu aastas.
VTL: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1330

Veterinaar- ja Toiduamet sätestab väikese
tootmismahuga lihakäitlemisettevõtetele alljärgnevad
proovivõtu sagedused vastavalt nädala tootmismahule :
Hakklihast, v.a toorelt söömiseks ettenähtud hakklihast:
kuni 15 kg – ei kohaldata proovivõtmist;

16 -150 kg – 1 proovivõtt aastas;

151 - 1000 kg – 1 proovivõtt kolme kuu jooksul;

1001 - 2000 kg – 2 proovivõttu kolme kuu jooksul.

Lihavalmististest:
kuni 15 kg – ei kohaldata proovivõtmist;

16 - 150 kg – 1 proovivõtt aastas;

151 - 1000 kg – 1 proovivõtt kolme kuu jooksul;

1001 - 2000 kg – 2 proovivõttu kolme kuu jooksul

VTL: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1330
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Tootmiskeskkond
• Tootmiskeskkond on tavaliselt suur
• Mitmeid ristsaastumise võimalused (toiduga kokkupuutuvad
pinnad, personali käed, õhk, vesi jms)
Seire eesmärgid:
• Käitlemistingimuste olukorra üldiseks hindamiseks;
• konkreetsete tootmisetapi või kogu tootmisprotsessi hügieeni
hindamine
• KKP-s kindlal tootmisetapil
• Mikroobide võimalike ülekandeteede selgitamine
nt uue tootmisliini käivitamisel, pakendi muutmisel ...
• Tõenäolisemate kontaminatsiooniallikate väljaselgitamine
• Ohtlike tendentside avastamiseks
• Puhastusja
desinfitseerimisprogrammi
tulemuslikkuse
hindamiseks jm

• Proovivõtt kogu tootmisliini ulatuses: kergesti ja raskesti
ligipääsetavad kohtad (augud, praod …), võimalusel
seade lahti võtta
• Hügieeniproovide võtmine kindlaksmääratud kohtadest
tootmises nt iganädalaselt
• varieerida konkreetset proovivõtu aega (nädalapäev,
kellaaeg), et proov kajastaks tootmisprotsessi erinevates
etappides esinevaid tingimusi
NB! Hinnata ka pakkematerjali / -seadmete MB puhtust
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Tootmiskeskkond
• Proovide võtmisel tootmises toiduga kokkupuutuvatelt ja toiduga
mittekokkupuutuvatelt pindadelt määratlege, kui suurelt
pindalalt proov võetakse (nt 20 cm,2 100 cm2 vm).
(25 cm2 pinnalt võetud ja 25 ml lahjendis lahjendatud pinnaproovist
1 ml algsuspensiooni vastab 1 cm2)
NB! Proovivõtuala suurus võib sõltuda otsitavast patogeenist

Nt Salmonella spp ja L. monocytogenes tuvastamise tõenäosuse
suurendamiseks peab kogu proovivõtuala olema nii suur kui võimalik
( 100 cm2...1000 cm2 kuni 3000 cm2)

Tapahügieen

Proovivõtupunktid tootmisliinil

Proovivõtupunktid valida riskipõhiste põhimõtete kohaselt
• peaksid vajaduse korral olema seotud saastatuse suurema
tuvastamise tõenäosusega protsessi käigus või tapaprotsessi
punktides
Proovivõtupunktid :
— pärast rümba poleerimismasinat (sead);
— pärast rümba pesemismasinat (sead ja kodulinnud);
— pärast nülgimist (naha eemaldamist) (tapamajas tapetud suured
imetajad, ulukid jt);
— pärast siseelundite eemaldamist (kõik loomad);
— vahetult enne jahutamist või külmutamist (kõik loomad);
— vahetult pärast jahutamist (kodulinnud, väikeloomad);
— pärast jahutamist või külmutamist (kõik loomad);
— jahutusruumis (kõik loomad)
EVS EN ISO 17604
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• Proovi võtmisel on tähtis tagada proovivõtukoha
minimaalne häirimine
• Proovi võtmiseks kasutatud meetodid ei tohi
muuta proovi mikrofloorat (nt saastatus
proovivõtuvahenditest, ümbritsevast keskkonnast
või proovivõtja valedest töövõtetest)
Esindusproov: on proov, milles on säilinud selle partii
omadused, millest proov on võetud

Laboratooriumisse saadetavate liha ja
lihapõhiste toodete proovide eritüübid
• Eelnevalt ettevalmistatud või töödeldud ja erinevate
mõõtmetega liha või lihapõhised tooted;
• Lihalõiked, mis on võetud suurematelt lihatükkidelt;
• Esmased rümpadelt võetud jaotustükid;
• Külmutatud lihatükkidelt võetud kaaped (shavings)
või killud;
• Erinevate liikide rupskid;
• Idamaised hõrgutised, nagu näiteks kana ja pardi
jalad
EVS-EN ISO 6887-2
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Suured plokid
• kokku surutud, külmutatud või sügavkülmutatud
plokid (üle 2 kg)
• liharümbad ja jaotustükid ning plokkidena
külmutatud kala
• Suurte toodete proovivõtu võib teha tehases või
laboratooriumisse transportida
• Proov pakendatakse, pakitakse või suletakse kohas,
kus toimub proovide võtmine (tehases, laos)
• Puur ei tohi läbistada toiduplokki

EVS-EN ISO 707; CEN ISO TS 17728

• Külmladustatud toitudest võetakse proove ruumi
keskosast, uste juurest ülevalt ja alt ning
jahutusseadmesse tagasimineva õhu ava juures
asuvatest toidupartii osadest
• Külmutatud tooted - proovivõtuvahendi tootsesse
sisenev osa peab olema eeljahutatud
Külmunud toiduplokkidest proovi võtmine
• Ennetada temperatuuri tõusmist  külmutatud
toodetest proovid võtta kiiresti
• Vältida puuri kuumenemist  elektri- või käsitrelli
kiiruseks umbes 900 p/min
EVS-EN ISO 707; CEN ISO TS 17728
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Korduvkasutatavate proovivõtuvahendite desinfitseerimine
Steriliseerimismeetodid:
a) (kuivatuskapis) kuuma õhuga 170°C juures vähemalt 1 tund
b) auruga (autoklaavis, 121°C ± 1°C) vähemalt 15 minutit
Proovivõtuvahendid
enne
steriliseerimist
pakendada
steriliseerimist taluvasse pakendisse (nt fooliumisse)
Steriliseerida koos pakendiga.
Pärast steriliseerimist säilitada tingimustes, mis tagavad
steriilsuse

Korduvkasutatavate proovivõtuvahendite desinfitseerimine
Vahendi puhastamine vahetult enne proovivõttu :
a) steriliseerida kõik proovivõtuvahendi pinnad (piirituslambi,
propaanipõleti, gaasileeklambi) leegis
b) kasta proovivõtuvahend vähemalt 70 % mahufraktsiooniga
etanooli (või mõnda teise bakteritsiidsesse ainesse) →
vähemalt 5 min kuivamist
c) puhastada 70 % mahufraktsiooniga etanooli kastetud vati või
salvrätikuga, → vähemalt 5 min kuivamist
d) proovivõtuvahend kasta 96 % mahufraktsiooniga etanooli →
leegis steriliseerida
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Proovivõtt rümpadelt
Proovivõtumetoodikad
•
•
•

Samas proovivõtu kohas kasutada iga kord sama
proovivõtutehnikat
Proovivõtukohtade järjekindlus aitab tuvastada muutusi
(suundumusi)
Eelistada proovide võtmist suuremalt arvult rümpadelt
• kõige tõenäolisemalt saastunud kohtadest (mitte
rohkematest kohtadest ühel rümbal)
EÜ nr 2073/2005:

•
•

Kariloomade, sigade, lammaste, kitsede ja hobuste rümpadelt
proovivõtu igal korral võetakse proovid viielt juhuslikult valitud
rümbalt
Kodulindude rümpadelt Salmonella spp analüüsideks võetakse
proovid iga kord vähemalt 15 juhuslikult valitud rümbalt pärast
jahutamist.

EVS EN ISO 17604

•

Ühelt rümbalt võetud mitu proovi või mitmelt rümbalt samast
proovivõtukohast võetud proovid võib liita üheks koondprooviks

Koondproov
(pooled sample)
sama tüüpi toidu, sööda,
loomade või keskkonna
üksuste proovisegu, kus
kogu segu on katsekoguseks
ja antakse tervikuna
laboratooriumisse
uurimiseks
Liitproov
(composite sample)
sama tüüpi toidu, sööda,
loomade või keskkonna
üksuste proovisegu, millest
võetakse katsekogus
laboratooriumis uurimiseks
CEN ISO-TS 17728
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Proovivõtt rümpadelt
Proovivõtumetoodikad
Kolm meetodit:
• väljalõikamise (destruktiivne) meetod,
• käsna-, tampooni- ja väikese riidelapi meetod
(mittedestruktiivne)
• loputamise meetod (mittedestruktiivne)
***

• Rümba pinnalt proovide võtmisel väljendatakse
tulemusi kolooniaid moodustavate ühikutena (cfu) /cm2
• Loputamistehnika puhul cfu arvuna rümba kohta
• Kodulindude rümpade nahast võetud proovide korral
väljendatakse tulemusi ühikus cfu/g.
EVS-EN ISO 17604

Proovivõtt rümpadelt
Suurima saastumisega pindu võib uurida väljalõikamise
või tampooniproovi võtmise meetoditega
Tampooniproov ja loputamine võimaldavad uurida
suuremaid alasid
Kogu rümba loputamine on tõhus ja praktiline meetod
linnuliha (v.a suured linnurümbad) ja väikeloomade
rümpade uurimiseks

EVS-EN ISO 17604
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Proovivõtukohtade näited
vasak = külgmine,
parem = keha kesktasandi poolne

Sead
1 vaagnakanal, sisepind
2 vaagnakanal, välispind
3 kõhuõõs
4 mõõkjätke, välispind
5 mõõkjätke, sisepind
6 diafragmasäär
7 ülalõuaalune, välispind
8 ülalõuaalune, sisepind
9 esijalg, väliskülg
10 esijalg, sisekülg
EVS EN ISO 17604

Veised
1 vaagnakanal, sisepind
2 vaagnakanal, välispind
3 kannavaheliiges, väliskülg
4 kannavaheliiges, sisekülg
5 sisereis
6 rinnaluu, välispind
7 rinnaluu, sisepind
8 mõõkjätke, välispind
9 mõõkjätke, sisepind
10 esijäse, sisekülg
11 kandelüli-kuklaluu, sisekülg
12 kandelüli-kuklaluu, väliskülg

Lambad
1 põlv, väliskülg
2 vaagnakanal, sisepind
3 kõhuõõs, välispind
4 eesmine rinnaluu, välispind
5 esijalg, õlg, väliskülg
6 kael, abaluu piirkond, välispind

Proovivõtt rümpadelt
Pindkoe väljalõikamisega mikroobide „saagikus“ suurem
kui muude meetoditega
Kuid
proov võetakse ainult rümba väikeselt osalt  võivad
tekkida olulised ebatäpsused, kui
• üldsaastumine on väike
• ebaühtlaselt jaotunud
• otsitavaid mikroorganisme esineb harvalt

EVS-EN ISO 17604
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Proovide võtmine suurtest tükkidest või plokkidest
Uurimise eesmärk
• Koguproov (pinnaproov + süvaproov)

Steriilse puuriga puuritakse augud toiduploki kindlaksmääratud
kohtadesse. Steriilse spaatli või lusika abil kogutakse piisav kogus
prooviliistakuid plastkotti

• Ainult süvaproov

Eemärk: sisemiste kihtide (liha süvakudede) uurimine.
Külmutamata toode: proovid võetaksepärast pinna põletamist.
Nahaga lihalõikudelt eemaldatakse sobiva suurusega nahapiirkond /
nahata lihatootelt 5 mm paksune pinnakiht.
Paljastunud pind põletatakse leeklambiga söestumiseni.
Proov : söestunud ala alune kiht
Tampooniproov.

• Ainult pinnaproov

CEN ISO/TS 17728

Proovi suurus, koostis ja arv
Juhinduda seadusandlusest, kui on sätestatud
konkreetsest toidust teatud patogeeni määramiseks
proovi moodustavate ühikute arv
EÜ nr 2073/2005:

• Enterobakterite ja aeroobsete mikroorganismide
proovide võtmisel võetakse proov rümba neljast
kohast
• Destruktiivsel meetodil neli koeproovi, kokku 20 cm2
ulatuses.
• Mittedestruktiivse meetodi peab iga proovivõtu ala (4
kohta rümbal) olema vähemalt 100 cm2 (50 cm2
väikeste mäletsejaliste rümpade puhul)
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Proovi suurus, koostis ja arv
(EL) nr 1086/2011:

Kariloomade, sigade, lammaste, kitsede ja hobuste rümpadelt

• Salmonella spp proovide võtmisel kasutatakse
abrasiivset käsnameetodit
• Valitakse kõige tõenäolisemalt saastunud alad
• Iga proovivõtu ala vähemalt 400 cm2
Kodulinnu rümbad. Nahaproovi võtmine.
(EÜ) nr 2073/2005

• Salmonella spp analüüsideks võetakse proovid vähemalt
15 juhuslikult valitud rümbalt pärast jahutamist
• Igast rümbast võetakse umbes 10-grammine tükk
kaelanahka
• Vajadusel kogutakse kolme rümba kaelanahaproovid
kokku 5 × 25 grammiseks lõpp-prooviks

(EL) nr 209/2013,

Kodulinnu rümbad. Nahaproovi võtmine.

Tapamajad võtavad Salmonella spp analüüsi jaoks
proove tervetelt kaelanahaga kodulinnurümpadelt.
Muud lihalõikus- ja töötlemisettevõtted võtavad samuti
proove Salmonella analüüsideks.
Eelistada terveid kaelanahaga kodulinnurümpasid,
kuid vastavalt riskipõhisele valikule võetakse proove ka
tükeldatud linnulihast, millel on nahka, ja/või
tükeldatud linnulihast, millel ei ole või millel on vähesel
määral nahka
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(EL) nr 209/2013,

Kodulinnuliha, mis pole rümbad
Salmonella spp analüüside tegemiseks võtta samast
partiist viis vähemalt 25 grammist proovi
• tükeldatud linnulihast, millel on nahka, peab proov
sisaldama ka nahka
• juhul, kui naha kogus ei ole prooviühiku
moodustamiseks piisav, tuleb liha välispinnalt võtta
lisaks õhuke viil liha
Lihaviilud võtta nii, et need sisaldaks võimalikult palju
liha välispinda

Proovide analüüsimine
• Ettevõtte oma labor: kiire, paindlik, analüüside
usaldusväärsuse tagamiseks peavad olema juurutatud
protseduurid
• Väline (akrediteeritud labor) : spetsiifilisemad
analüüsid, eriaparatuuri nõudvad analüüsid

Proovide saatmine toidukäitlemisettevõttest
välisesse laboratooriumisse
Hoiatage ette
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Mikrobioloogiliste proovidega kaasnev dokumentatsioon
• Akrediteeritud laboratooriumitel olemas analüüside kaaskirjade
vormid
• Eeltäidetav / täidetav koha peal
• Kaaskiri sisaldab analüüsimiseks saadetud proovide üksikasju

(proovivõtmise koht, proovide nimetus, arv, tüüp, kogus ja säilitamistingimused,
partii numbrid, proovide võtmise kuupäev ja kellaaeg), soovitud
mikrobioloogilised analüüsid, lisaks proovide võtja / proovide omaniku andmed.

• Lohakalt täidetud kaaskiri
• tekitab segadust,
• võib põhjustada analüüsitulemusi mõjutavat ajakulu või
• mõned toiduohutuse seisukohalt olulised analüüsid võivad
tegemata jääda
• Proovidega kaasa saadetavad dokumendid (tellimislehed jm)
pakendada kiletaskusse
• mitte transportida lähikontaktis proovidega ja jääpakkidega

Proovide transportimine laborisse
Eesmärk: säilitada uurimisele saadetavate esindusliku
tooteproovide algne mikrobioloogiline kvaliteet
• Proovid peavad jõudma laboratooriumisse võimalikult
lühikese aja jooksul (eelistatavalt 24h jooksul)
• Proovid, mille transport eeldab madalal temperatuuril
(jahutatult või külmutatult) hoidmist,
• saata külmutusautodes,
• hoida transportimise spetsiaalsetes jahutuskastides.
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Proovide pakendamine transpordiks
Jahutamiseks eeljahutatud külmakehad, (purustatud)
kuiv jää
Lahtise jää / jääkuubikute kasutamine võib põhjustada

• siltide lahtiligunemist,
• (nn veekindla markeriga tehtud) märgistuste mahakulumist
• proovimaterjali saastumist jääsulamisveega

Toiduproovide suhe jahutusüksusesse (kuiv jää, külmakehad)
sõltub transpordi tingimustest
•
•
•
•

Külmakasti täitumise astmest
Transpordiajast
Välistemperatuurist
konkreetset toiduproovist

EVS-EN ISO 707; EVS-EN ISO 6887; EVS-EN ISO 7218

Proovide pakendamine transpordiks
• Jahutatud, kuumasid, toatemperatuuril või külmutatud
proove ei tohi pakendata samassa transpordikonteinerisse
• Kui proov pole enne külmutatud, ei tohi seda transportimiseks
külmutada
• Toidud, mille algne temperatuur oli 0 oC...+4 oC, ei tohi langeda
alla 0 oC ja tõusta üle +5 oC 24 h transpordi jooksul
• Kui algne temperatuur oli -18oC, ei tohi tõusta üle -18 oC 24 h
• ei tohi üle jahtuda (nt < -30 oC)
→ Väl da otsest kokkupuudet jahutusüksusega
• Stabiilsed tooted ümbritseva õhu temperatuuril alla 40oC;
• Külmutatud / sügavkülmutatud tooted -15oC, eelistatult -18oC
• Tooted, mis ei ole stabiilsed ümbritseva õhu temperatuuril: 1oC
kuni 8oC;
• Tampooniproovid: +1 oC...+4 oC
EVS-EN ISO 707; EVS-EN ISO 6887; EVS-EN ISO 7218; EVS-ISO 18593
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TÄNAN!
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