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Tests  reveal  a  third  of  lamb  takeaways  contain  different  meat

17-Apr-2014  -  By  Joe  Whitworth+

Almost  a  third  of  lamb  takeaway  meals  contained  other  cheaper  meat,  according  to  findings

released  by  the  UK  Food  Standards  Agency  (FSA).

The  agency  found  that  43  out  of  145  samples  of  lamb  takeaway  meals  contained  meat  other  than  lamb

in  a  review  of  local  authority  sampling  data,  from  July  to  December  2013.

A  separate  investigation  by  Which?  found  that  40%  of  lamb  takeaways  had  been  contaminated  with

other  meats.

25  of  the  samples  tested  by  the  FSA  contained  only  beef,  other  meat  species  included  chicken  and

turkey  but  no  samples  contained  horse  meat.

FSA  said  additional  work  will  be  done  with  local  authorities  testing  300  samples  from  takeaway

restaurants  and  reporting  their  findings  to  the  FSA  from  the  beginning  of  May.

Andrew  Rhodes,  chief  operating  officer  at  the  FSA,  said  substitution  of  lamb  for  cheaper  meats  in

takeaway  food  is  unacceptable.

“Prosecutions  have  taken  place  against  business  owners  for  mislabelling  lamb  dishes,  but  the  recurring
nature  of  the  problem  shows  there  needs  to  be  a  renewed  effort  to  tackle  this  problem.  Clearly  the
message  isn’t  getting  through  to  some  businesses.

“The  further  priority  testing  we  have  announced  today  will  focus  the  efforts  of  enforcement  officers  and
raise  awareness  amongst  food  businesses  of  the  action  they  face  for  defrauding  consumers.”

Which?  findings

Almost  half  of  lamb  takeaways  tested  were  found  to  be  contaminated  with  other  meats  with  some
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 Matfusk: från lokalt till globalt

- Har alltid funnits matfusk men förr ett lokalt och småskaligt problem
- Storskalig livsmedelsindustri
- Stora utbrott från 1980-talet: giftiga colibakterier: ”Jack in the box” 
hamburgare och Galna kosjukan/BSE
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HACCP - Hazard analysis critical 
control points

Kritiska inspektörers tolkning:
 ”Have another cup of coffee and pray”

Idag: alla tycks inte vara hederliga. 
Pendeln slår tillbaka mot mer kontroll.

- Från början initiativ i USA att skärpa egenkontroll genom riskanalys och 
provtagning.
- ”Ökad provtagning” mötte massivt motstånd och plockades bort.
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Tycks vara riskfritt att matfuska
• Mycket få fällande domar. Köttfärsskandalen från 
2007 undantaget som bekräftar regeln.

• Solveig Sörlie, åklagare, ”köttfärsskandalen”: 
”Uppdrag granskning har helt andra resurser än polisen och hade filmat 
när det hände. Det är i princip det som krävs för en fällande dom. Det 
fanns uppgifter om fusk i ytterligare tre butiker men där fick utredningen 
läggas ned.”
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”Uppdrag granskning har helt andra resurser än polisen och hade filmat 
när det hände. Det är i princip det som krävs för en fällande dom. Det 
fanns uppgifter om fusk i ytterligare tre butiker men där fick utredningen 
läggas ned.”

• Hästköttsskandalen:

Eskil Erlandsson: ”Det ska nypa i örat på dem som fuskar.”
 
MEN till slut bara en polisanmälan inlämnad av Dafgårds. Den utredningen 
lades senare ned.
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• Thomas Lönnelid, åklagare:
”Det gick inte att visa att de medvetet försökt lura någon. 
Då är straffvärdet lågt och jag måste utgå ifrån den nivå 
som lagstiftaren lagt fast. 

Jordbruksverket sålde utgångna konserver
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Jordbruksverket sålde utgångna konserver

• Livsmedelsverket lade ner utredningen 
mot Jordbruksverket.
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Svaga punkter:

• Dagens system bygger på att aktörerna är hederliga.

• Hårdare påföljder skulle sannolikt ge utredningarna högre prioritet.

• Lagen fokuserad på hälsorisker. Svårare fälla för bedrägeri vilket
kräver uppsåt.

• Trycket kommer att öka med mer global handel, Kina, TTIP etc
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