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Hvad er SiTTi?

FVST’s digitale redskab til at fastlægge Sikker Temperatur og Tid for
 Varmebehandling

 Nedkøling

 Varmholdelse

Udviklet i samarbejde mellem

 Fødevarestyrelsen

 DTU Fødevareinstituttet

 ProActive (IT-udvikler)
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Hvorfor lave SiTTi?

Fra faste regler
 Varmebehandling mindst 75 °C

 Varmholdelse mindst 65 °C

 Nedkøling fra 65 °C til 10 °C på 

højst 3 timer
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Til fleksibilitet
Varmebehandling – Hygiejnebekendtgørelsen (1354/2017)
§ 25. Varmebehandling og genopvarmning af fødevarer ……

Varmholdelse – Hygiejnebekendtgørelsen (1354/2017)
§ 28. Varmebehandlede, spiseklare fødevarer kan holdes 
varme, hvis …… 

Nedkøling – Hygiejneforordningen (852/2004)
• Hvis fødevarer skal opbevares eller serveres ved lave 

temperaturer, skal de snarest muligt efter 
varmebehandlingen eller den endelige tilberedning, hvis 
der ikke foretages varmebehandling, nedkøles til en 
temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.
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Oplæg til FF3 projekt fra 2015 – 2018

Formål
 Udvikle et IT-værktøj på grundlag af mikrobiologiske vækst- og inaktiveringsmodeller

 Fastlægge sikre tid / temperatur forhold for varmebehandling, nedkøling og varmholdelse

 Anvendes af virksomheder, brancher og fødevarekontrolenheder

 Tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside
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FVST
 Driver processen
 Fastlægger grænseværdier 

og grænser for vækst eller 
reduktion af 
mikroorganismer

DTU
 Forsyner FVST med den 

nødvendige viden til at 
fastlægge grænser

 Udfører alle beregninger af 
sikre processer som skal 
lægges ned i det digitale 
værktøj                                                

ProActive
 Udvikler IT-værktøjet, dvs. 

brugerflade og koden der 
henter de rigtige resultater 
op                                                    
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Hvilken slags IT-værktøj er SiTTi?
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Beslutningsværktøj til bestemmelse af sikre processer
Varmebehandling

- Sikre sammenhænge mellem holdingtid (0 – 24 h) og temperatur (53 – 100 °C)
- Inkluderer LTLT-behandlinger
- Inkluderer sikre holdbarheder op til 90 dage ved maks. 5 oC

Nedkøling
- Bestemmer om en given nedkølingsprocedure på maks. 8 time er sikker
- Baseret på temperaturmålinger før nedkøling og 1 time inde i processen

Varmholdelse
- Bestemmer om en given 3-timers varmholdelse er sikker
- Baseret på produktstørrelse, varmholdelsestemperatur og temperaturmålinger
før varmholdelse og 1 time inde i processen

VARME

KØL

VARM-
HOLD
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Fælles funktioner for 
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VARME

KØL
VARM-
HOLD

Indtast værdi Standardværdi



DTU Fødevareinstituttet2. september 2020 SiTTi - IT-værktøj til bestemmelse af sikker temperatur og tid 8

Fødevaregrupper 
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VARME

Okse
D60=9,7 min
z=8,94 oC

Fjerkræ
D60=18,6 min

z=5,92 oC

Svin
D60=14,2 min

z=7,91 oC

Fisk
D60=6,2 min
z=6,38 oC

G & G
D60=8,8 min
z=6,21 oC

Frugt
D60=1,6 min
z=8,42 oC

Æg
D60=4,0 min
z=7,50 oC

F & S & S
D60=3,2 min
z=6,00 oC

Grønt
D60=5,6 min
z=8,78 oC

Frosne bær
Ækvivalent til 
100 oC 1 min

N
orovirus

Listeria m
onocytogenes
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Betydning af opbevaringstid ved 5 oC
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VARME

Listeria monocytogenes
(varierende log-reduktion)

eller
Clostridium perfringens

(3 log-reduktion) 

Kuldetolerante
Clostridium botulinum

(6 log-reduktion) 

Kuldetolerante
Bacillus cereus

(pH<6, 1 log-reduktion
pH≥6, 3 log-reduktion) 

For how long do you keep the product at 5 oC before use?
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Effekt af pH og salt – Listeria monocytogenes
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VARME

Stabiliseret vækst Ikke-stabiliseret vækst

Produkter der

- spises samme dag

- har pH < 4,5

- har salt-i-vand > 10 %

Styret vækst Ikke-styret vækst

Produkter der

- gemmes 1 – 5 dage 
ved maks. 5 °C

(der bør være plads til 
0,5 log-stigning)

Produkter der

- gemmes 6 – 10 dage 
ved maks. 5 °C

Maks. 100 pr. g Maks. 30 pr. g < 1 i 25 g
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Bestemmelse af sikker varmebehandling
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VARME

Sikker holdetid Sikker temperatur
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Sikker holdetid / temperatur
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VARME
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Bestemmelse af sikker nedkøling
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KØL

Produktegenskaber

Aktuel nedkølingsprofil

Acceptabel vækst af 
Clostridium perfringens og 

Bacillus cereus
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Bestemmelse af sikker varmholdelse
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VARM-
HOLD

Acceptabel vækst af Clostridium perfringens og Bacillus cereus
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Afrunding

SiTTi = fleksibilitet

Varmebehandling
 Stort spektrum af tid-temperatur kombinationer med laveste temperatur på 53 °C

Nedkøling
 53 °C – 10 °C på mellem 4 og 8 timer afhængig af salt og pH

Varmholdelse
 Visse begrænsninger for 3 timers opbevaring i temperaturintervallet 20 °C – 65 °C
 Udover 3 timer gælder varmholdelse ved 65 °C eller dokumentation
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