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VIRKSOMHEDER TILBEREDER RETTER MED BØNNER KORREKT 

Utilstrækkelig iblødsætning og varmebehandling af bønner kan give sygdomstilfælde, fordi 

indholdet af lektiner ikke er nedbrudt. Virksomhederne har generelt kendskab til problem-

stillingen og har procedurer for håndteringen. Enkelte tilberedte dog ikke bønnerne helt 

korrekt, men ikke i en grad, der gav anledning til sanktioner. 

 

BÅDE KONTROL OG VEJLEDNING 

Bønner indeholder lektiner, som skal nedbrydes ved tilberedning for at undgå forgiftning. 

Mange typer fx kidney bønner skal sættes i blød og koges, for at indholdet af de sygdoms-

fremkaldende lektiner ødelægges. Kampagnen målte omfanget af problemet ved at kon-

trollerer procedurer for håndtering og øgede kendskabet til håndtering og tilberedning af 

de forskellige typer af specielt tørrede bønner. 

 

RESULTATER 

Der blev gennemført 283 kontrolbesøg og udfyldt 23 spørgeskemaer med information om 

virksomhedernes håndtering af tørrede bønner. Resultaterne fremgår af tabellen. 

Antal virksomheder Forholdene 
er i orden 

Basis for 
problemer 

Problemer 

Kendskab til korrekt tilberedning 16   

Fast procedure for tilberedning 16   

Korrekt iblødsætning 15  1 

Korrekt kogning 14  2 

Vurderes der at være risiko* 4 12  

Virksomheden anvender kun spise-
klare bønner fra dåse 

6 

Virksomheden serverer ikke bøn-
ner 

1 

Generelt havde virksomhederne viden om lektiner og faste procedurer, så bønnerne blev 

sat i blød og kogt som anbefalet. 

Seks af de 23 virksomheder serverede kun forkogte bønner fra dåse og én virksomhed 

serverede slet ikke bønner. 

I to virksomheder var kogetiden kortere end den anbefalede for mindst én type bønner, og 
i den ene blev bønnerne ikke sat i blød som anbefalet. 

Et af spørgsmålene gav anledning til misforståelser hos de tilsynsførende, og besvarelser-

ne af det spørgsmål er derfor taget med forbehold. 

 

Kontaktpersoner: Fødevarestyrelsen: Bente Fabech, Bfa@fvst.dk  

 Fødevarestyrelsens laboratorium: Ib Krog Larsen; ikla@fvst.dk 

 Fødevareinstituttet DTU: Pia Knutsen; pknu@food.dtu.dk 

 

Sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til bord 
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