
Välkommen till en Allergidag  
med fokus på VITAL-konceptet 

 
En välgrundad riskbedömning kan minska användandet av spår av… märkning 

 

Den 12 november 2013 på Clarion Post 

i Göteborg anordnar vi i Födoämnes-

allerginätverket en öppen allergidag med 

fokus på VITAL-konceptet 

När bör man ”spår av … ” märka och går det att få en samsyn på detta? 

Ja det hoppas vi komma fram till under den här dagen  

 

VITAL-verktygen* har utvecklats för att ge livsmedelsproducenter en riskbaserad metod som kan 

användas för att bedöma effekten av en eventuell allergen-kontamination och hur man 

lämpligen ska märka. Genom att göra en välgrundad riskbedömning på det här sättet kan 

riskerna minimeras, antalet onödiga ”spår av…” märkningar minska och allergiska 

konsumenter kan lita på den ”spår av…” märkning man gör. 

 

 

  
Marjan van Ravenhorst, Allergenen Consultancy, var den 

första godkända VITAL-utbildaren utanför Australien/

Nya Zeeland. Med Marjans hjälp, cases och 

beräkningsövningar kommer vi att kunna tillämpa VITAL 

2 och göra korrekta beräkningar inför en eventuell spår 

av… märkning 

 



Kursen som är på engelska behandlar:  

•  VITAL 2 systemets bakgrund 

•  En steg-för-steg guide om hur man använder VITAL-verktygen 

•  Hur man undviker fallgropar och tillämpar resultatet 

•  Övningar med VITAL beräkningsverktyget 

 
*VITAL -Volontary Incidental Trace Allergen Labeling, ett verktyg som utvecklats av Allergenbureau i 
Australien/ Nya Zeeland och senaste versionen tillsammans med grupper i Europa.  

VITAL används globalt och SLV, ILSI, FSA, FARRP m.fl. hänvisar till VITAL.  VITAL kanske är det bästa verktyg 
som vi har att tillgå just nu i väntan på resultat från iFAAM projektet. 	  

 

 
 
 
Program  09.30 – 16.30 

  
09.30  Registrering och fika 
 
10.00  Seminariet öppnas   

   Bo Ekstrand, Bioconsult AB 
    

10.30  VITAL,  a risk based methodology for food producers to use in assessing the 
 impact of allergen cross-contact and provide appropriate precautionary 
 allergen labelling ("may contain”).        
   Marjan van Ravenhorst 

  
12.30  LUNCH  
 
13.30  forts VITAL   

   Marjan van Ravenhorst    
 
15.00  KAFFE  
 
15.30  Paneldiskussion 

  
16.15  Summering av dagen och avslutning 
 
16.30  SLUT 



För vem:  
Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom livsmedelsbranschen …..…. 
•  som kvalitetsansvarig, produktutvecklare, produktionschef, produktchef etc 
•  med tillsyn  
•  med certifiering 
•  som konsult   
 
Var:  
Clarion Hotel Post i Göteborg 
 
När:  
12 november 2013       09.30 - 16.30 
 

Anmälan och Deltagaravgift: 

För- och eftermiddagsfika, lunch samt dokumentation ingår i deltagaravgiften 

 

Medlem i Födoämnesallerginätverket  

1 deltagare ingen kostnad, fler från samma företag 2 000 kr exkl moms per deltagare 
(gäller endast medlemmar) 

 

Inte medlem 
Anmälan senast 10 oktober – 5 000 kr exkl. moms  

Anmälan efter 10 oktober – 6 000 kr exkl. moms 

 

Sista anmälningsdag 5 november 

 

OBS! antalet platser är begränsat.  

 

Anmäl dig på Allerginätverkets hemsida som du hittar i vänstermenyn på 
www.allergikompetens.se 

Anmälan är bindande men självklart kan du skicka någon annan i ditt ställe.  

 

Deltagaravgiften faktureras efter anmälan
 

VÄLKOMMEN HÄLSAR 
 

Bo Ekstrand, Bioconsult AB och Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens 
 
 
 
 
 

Har du frågor - hör av dig till Anne-Li Karlsson, anne-li@allergikompetens.se eller 0706 35 68 23 



	  

Information om utbildare: 

Marjan van Ravenhorst is a specialist on allergen  
management in The Netherlands and Belgium. Based  
on experience as food technologist (QA Manager and  
BRC-auditor) and allergic patient –she has a severe  
peanut allergy- Allergenen Consultancy is able to give practical advice. 
Allergenen Consultancy offers training, advice and rapid tests on food allergens 
for the food manufacturing, retail and food service. 
Allergenen Consultancy provides open training courses on allergen 
management, VITAL, allergen analysis and cooking workshops for food service 
but also in company for operators or staff. Marjan van Ravenhorst is the first 
endorsed VITAL trainer outside Australia/ New Zealand. 
Allergenen Consultancy is also supplier of rapid tests like lateral flow, total 
protein and ATP. 
  
Contact details: 
Marjan van Ravenhorst 
Allergenen Consultancy 
Oosteinde 85d 
3925 LB Scherpenzeel 
The Netherlands 
  
Tel: +31 33 2770571 
Fax: +31 33 2770063 
www.allergenenconsultancy.nl 
m.vanravenhorst@allergenenconsultancy.nl 
 

 

 

 

 


