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NOTAT 
Hvor mange Bacillus cereus må der være i 
fødevaren ved indtagelse?  
 

Tina Beck Hansen, Tina Birk og Lisbeth Truelstrup Hansen 

DTU Fødevareinstituttet 

November 2019 
 

 

EFSA BIOHAZ Panel udgav i 2016 en opinion om forbrugerrisikoen relateret til fødevarebåren Bacillus 
cereus. I denne opinion konkluderes, at de niveauer af B. cereus i fødevarer, der vil kunne udgøre en 
forbrugerisiko, i høj grad afhænger af den specifikke stamme. De fleste rapporterede udbrud har dog været 
forårsaget af serveringer, der indeholder mere end 105 cfu/g af B. cereus. Der gøres opmærksom på, at i 
enkelte af de rapporterede tilfælde, synes sygdom at være indtruffet ved lavere niveauer, nemlig 103 – 105 
cfu/g. 

 

 

Besvarelsen af spørgsmålet i titlen er primært baseret på følgende EFSA opinion fra 2016: 

“Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus 

thuringiensis in foodstuffs” (EFSA BIOHAZ Panel, EFSA Journal 2016;14(7):4524). 

 

Vækst af Bacillus cereus i fødevarer kan føre til to typer af sygdom, en toksisk infektion og en forgiftning fra 

præopformerede toksiner. Det er indtagelsen af B. cereus celler og/eller sporer, der kan forårsage en toksisk 

infektion og dermed diarresymptomer. Det skyldes, at celler/sporer, der overlever passagen gennem 

mavesækken, formodes at etablere sig tæt ved tarmepitelcellerne, hvor de kan vokse og danne et 

enterotoxin, som giver diarre. Nogle B. cereus stammer kan, under deres vækst i fødevaren, danne såkaldte 

emetiske toksiner (cereulider), som forårsager forgiftning ved indtagelse, og bl.a. giver opkastsymptomer. 

Flere forskere anfører, at det er vanskeligt at definere en minimum infektionsdosis af B. cereus celler/sporer, 

fordi B. cereus stammers enterotoksiske potentiale varierer utroligt meget. Når man skal sige noget om, hvor 

mange B. cereus der skal indtages for, at det giver sygdom, læner man sig derfor op ad de rapporterede 

udbrud, hvor man har kunnet bestemme antal B. cereus celler/sporer i de associerede fødevarer. I de fleste 

rapporterede udbrud med diarresymptomer er der fundet 105 – 108 cfu/g af B. cereus celler/sporer i 

fødevarerne. Dog er der rapporteret enkelte tilfælde, hvor diarresymptomer synes at være indtruffet ved 

lavere niveauer, dvs. ned til ca. 103 cfu/g. 

I udbrud med opkastsymptomer har man også typisk fundet >105 cfu/g af B. cereus i de associerede 

fødevarer. Også for denne type udbrud er der eksempler på, at lavere niveauer kan have været 
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udslagsgivende for sygdommen. Det kan dog ikke garanteres, at det antal B. cereus celler, der er blevet fundet 

i fødevarerester fra udbrud, er identisk med det antal, der var tilstede, da fødevaren blev indtaget.  

I Tabel 1 nedenfor er vist, hvordan andre EU lande har valgt at håndtere risikoen for B. cereus i spiseklare 

fødevarer. Nogle lande har opstillet kriterier med tilknyttede prøveudtagningsplaner, hvor andre har fastlagt 

grænseværdier eller formuleret anbefalinger.  

 

Tabel 1. Oversigt over forskellige EU-landes håndtering af Bacillus cereus i spiseklare fødevarer 

Land Fødevare Håndtering Maksimal grænseværdi  

Belgien Spiseklare, 
varmebehandlede fødevarer 
på markedet 

Anbefaling 
Prøveudtagningsplan 

Maks. 10.000 cfu/g 
(dog maks. 1.000 cfu/g i 
børneinstitutioner) 
Ved fund på > 100.000 cfu/g 
analyseres for toksiner 

Finland Spiseklare fødevarer Anbefaling 
Case-by-case 

Maks. 10.000 cfu/g 
(dog maks. 100.000 cfu/g for friske 
grøntsager) 

Holland Alle typer Grænseværdi Maks. 100.000 cfu/g 
(presumptive Bacillus cereus) 

Ungarn Hel- og halvkonserves før de 
forlader producenten 

Proceshygiejne-
kriterium 

Maks. 1000 cfu/g af aerobe 
sporedannende bakterier 

Irland Spiseklare, rå og 
varmebehandlede fødevarer 
på markedet 

Anbefaling Bacillus cereus og andre 
sygdomsfremkaldende Bacillus 
 
Tilfredsstillende < 1.000 cfu/g 
Borderline 1.000-100.000 cfu/g 
Utilfredsstillende > 100.000 cfu/g 

Kroatien Mælkedesserter før de 
forlader producenten 

Prøveudtagningsplan Maks. 1.000 cfu/g 

Litauen Måltider og spiseklare 
specialiteter før de forlader 
producenten 

Prøveudtagningsplan Maks. 10.000 cfu/g 

Schweitz Spiseklare, 
varmebehandlede fødevarer 
og genopvarmede fødevarer 
på markedet 

Grænseværdi Maks. 1.000 cfu/g 

Storbritannien Spiseklare fødevarer på 
markedet 

Anbefaling Presumptive Bacillus cereus 
 
Tilfredsstillende < 1.000 cfu/g 
Borderline 1.000-100.000 cfu/g 
Utilfredsstillende > 100.000 cfu/g 

Sverige Spiseklare fødevarer  
 

Anbefaling Omkring og over 100.000 cfu/g 
betragtes som utilfredsstillende  

Tjekkiet Fødevarer til direkte konsum Grænseværdi Maks. 10.000 cfu/g 

 Fødevarer der ikke er til 
direkte konsum 

Grænseværdi Maks. 100.000 cfu/g 

 Spiseklare delikatesser og 
mælkedesserter 

Prøveudtagningsplan Maks. 1.000 cfu/g 

Østrig Spiseklare fødevarer, 
inklusiv krydderier, på 
markedet 

Grænseværdi Presumptive Bacillus cereus 
Uegnet til konsum > 10.000 cfu/g 
Sundhedsfarligt > 100.000 cfu/g 

 


