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Om mig

• PhD i Livsmedelsvetenskap, CTH, Göteborg

• Lipid degradation during production and storage of potato granules

• Research engineer, Inst f Livsmedelsvetenskap, CTH

• Research Fellow, Dep of Chemistry, Warwick University, UK

• Analytisk kemist, R&D Health products, Cederroth AB, Göteborg/Stockholm

• Naturläkemedel, Bantningsprodukter - Analysmetoder, lagringsstudier, projektledare

• QEHS Project Engineer, Paulig, Santa Maria, Göteborg,

• Kryddor, TexMex - Lagstiftning, märkning, produktsäkerhet

• 3 barn, varav 1 har glutenintolerans

• 1 barn har pollenallergi och reagerar på morot, äpple, hasselnöt.
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Santa Maria började 1911 i Göteborg som en liten te- och kryddbod. 

För Santa Maria varumärke hanterar vi ca 250 råmaterial i 1400 produkter, som säljs i över 30 länder.

Det familjeägda företaget Paulig grundades år 1876 av Gustav Paulig i Helsingfors. 

Idag erbjuder Paulig kaffe, matkoncept, kryddor, växtbaserade produkter och snacks. 

Paulig har verksamhet i 13 länder och omsättningen 2018 var 907 miljoner euro. 

Koncernen har 2 130 anställda. 
www.pauliggroup.com
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Lagstiftning- och certifieringskrav

• EU lagstiftning

• Offentlig livsmedelskontroll

• Kvalitetsledningssystem

• BRC Global Standard, Grade AA

• FSSC 22000 och ISO 14001

• Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för

• Allergi och annan överkänslighet

• Hantering och märkning av livsmedel
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Ur Branschriktlinjerna

• Vid produktutveckling ska ingredienser och tillverkningsrutiner 

ses över från ett allergiperspektiv.

• Undvik att införa nya allergener i välkända produkter och 

storleksvarianter av dessa.

• Lokalerna ska vara utformade för enkel allergenkontroll.
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Riskbedömning - HACCP

• Hazard Analysis and Critical Control Points, är ett system som identifierar, bedömer 

och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

• Var i produktionen kan dessa faror finnas? Var i processen kan dessa faror styras?

• 1. Bestäm kritiska styrpunkter.

• 2. Fastställ gränsvärden för de kritiska styrpunkterna.

• 3. Utarbeta ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt. Exempel kan vara mätning av temperatur och tid.

• 4. Bestäm vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas om de kritiska gränserna överskrids.

• 5. Verifiera (kontrollera) att systemet fungerar med tester och utvärderingar som används utöver den systematiska 

övervakningen.

• 6. Upprätta dokumentationsrutiner.
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De fyra stora riskgrupperna

Mikrobiella

Fysikaliska Allergener

Kemiska
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Proaktivt arbete

Omvärldsbevakning

• EU och Nationell Lagstiftning

• EU:s varningssystem om livsmedel - RASFF 

• Food Fraud Database - Decernis -

• ESA 

• Livsmedelsföretagen

• Normpack

• Allerginätverk
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och åtgärder i hela

livsmedelskedjan
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Från Råmaterial till Livsmedelsprodukt

|  DESCRIPTION   |  DATE

• Råmaterial

• Leverantör

• Transport

• Lager

• Analyser av inkommande råvaror

• Produktion

• Märkning av Produkt

• Kund

https://www.modernekonomi.se/a.114/tjanster/grund/ekonomisk-radgivning--analys
https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw682X2ZnnAhUsMewKHc6KBhUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.santamariaworld.com/se/om-santa-maria/press/santa-maria-invigde-mangmiljonsatsning-i-kungsbacka/&psig=AOvVaw29bGsWJC-GVulB8TAQGVgL&ust=1579868022602140
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Råmaterial

|  DESCRIPTION   |  DATE

Risker

• EU allergen/annan överkänslighet

• Var – vilka länder

• Hur – storskaligt, små lokala odlingar

• Klimat – fuktighet, värme

• Miljö – bekämpningsmedel, tungmetaller

• Korskontaminering av allergener

Basilika i Kalifornien

Oregano fält i Peru
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Råmaterial

|  DESCRIPTION   |  DATE

Risker

• Manuell eller maskinell skörd

• Främmande föremål, ogräs, stenar

• Torkning – inomhus, utomhus

• Fusk (Adulteration)

• Korskontaminering av allergener

Torkning och sortering av Chili i Indien

Skörd av Svartpeppar i Malaysia

Skörd av Chili i Mexico



GUIDES

PAULIG

Transporter 

|  DESCRIPTION   |  DATE

Risker

• Förpackningsmaterial

• Migration från förpackningsmaterial

• Korskontaminering av allergener

Från fält till fabrik

Lök i Indien 
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Leverantör _ Fabrik

|  DESCRIPTION   |  DATE

Risker

• Produktionsmiljön

• Allergener i fabriken – på lager

• Allergener på samma produktionslina

• Korskontaminering av allergener

Tortillaproduktion i Landskrona
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Leverantör

|  DESCRIPTION   |  DATE

Åtgärder

• Supplier Questionnaires, Allergen dokument, Code of Conduct

• Riskutvärdering av dokumentation

• Revision av Kvalitets- och Inköpspersonal

• Detaljerade Specifikationer

• Regelbunden leverantörsutvärdering

• Årlig plan för revisioner

• Nära och långt samarbete

Saffran i Iran
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Specifikationer

|  DESCRIPTION   |  DATE

Råmaterial specifikationer

• Santa Marias krav – Smak, utseende, produktsäkerhet och lagliga krav

• Leverantörsinformation – Allergener, ingående råvaror och dess ursprung

• “Fri från” råmaterial – extra krav

Systemstöd

• Produktdatabas – web baserad leverantörsportal

• Befintliga allergener och spår av allergen märks ut på råvaran i systemet

• Recept skapas i Produktdatabasen

• Mängd allergen i recepten räknas ut av systemet

• Skickas elektroniskt till Affärssystemet

Svartpeppar
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Produktdatabas Affärssystem

Hemsida - konsument

Leverantörsportal

Websida för produktdatablad - internt

GS1- kunder
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Inkommande råmaterial

|  DESCRIPTION   |  DATE

Råvarulager

• Visuell inspektion

• Prover tas ut för analys och referens

• Allergener märks ut på palletiketter

• Dedikerade platser för allergener, alltid längst ner

Laboratoriet

• Analyser baseras på typ av råmaterial och riskvärdering

• Salmonella

• Analyscertifikat från leverantör

• Allergen analyser

• Risk för Falska Positiva resultat vid ELISA analys

Santa Maria råvarulager, Kungsbacka
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Produktion

|  DESCRIPTION   |  DATE

• Identifierade risker enligt HACCP

• Skrivna rutiner

• Utbildning av personal

• Informationen i affärssystemet styr planeringen av 

produktionen och rutiner för städning

• Prover för Allergenanalys tas efter allergenstäd

• “Fri från” kräver Allergenstäd före produktion

• “Fri från” märkning kräver att ingående råmaterial är

garanterade “Fri från”

VaniljVanilj i Sumatra
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Märkning av produkt

|  DESCRIPTION   |  DATE

• Följer EU-lagstiftningen

• Skriver allergener i VERSALER 

• fetstil riskerar att försvinna i överföringen mellan system

• “Kan innehålla spår av” om vi inte kan säkerställa produkten

• Ändring av allergenmärkning kräver nytt artikelnummer

• får bara göras i aviseringsfönster

Vanilj



GUIDES

PAULIG

Spårbarhet

|  DESCRIPTION   |  DATE

• Full spårbarhet i affärssystemet

• från en batch råmaterial från leverantör

• till en produkt i butik

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw682X2ZnnAhUsMewKHc6KBhUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.santamariaworld.com/se/om-santa-maria/press/santa-maria-invigde-mangmiljonsatsning-i-kungsbacka/&psig=AOvVaw29bGsWJC-GVulB8TAQGVgL&ust=1579868022602140
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När något är fel

• Vi har ett Recall team

• En Recall process är fastställd

• Recall teamet tränar processen varje år

• Vi drar tillbaka en produkt om risken finns att produkten

inte är säker för konsument

• Press release till media

• Meddelande till SLV och kunder

• Viktigt att nå ut snabbt med informationen
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3

Produktsäkerhet har högsta prioritet

Våra branschriktlinjer och vårt

kvalitetsarbete baseras på

riskbedömning

Riskbedömningen måste göras i hela

livsmedelskedjan, från råmaterial till 

färdig produkt

Summering

2
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http://startupmanagement.org/2017/12/26/13-questions-for-the-blockchain-as-we-enter-2018/

