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Kính gửi Ông/Bà:
Thư này liên quan đến các nhãn đã được phê duyệt cho các sản phẩm gia cầm chưa nấu,
tẩm bột, rút xương mà cũng có thể được nhồi hoặc lèn, đánh dấu, hoặc nhuộm màu nhân
tạo hiện được cơ sở của ông/bà sản xuất. Các sản phẩm thuộc loại này tương tự với các
sản phẩm liên quan đến thu hồi được đăng trên trang web của Cục Thanh tra An toàn
Thực phẩm (FSIS) vào ngày 10 tháng 3 năm 2006, liên quan đến các món chính từ thịt
gà đông lạnh, nhồi.
Như được trình bày trong thông báo thu hồi, trạng thái đông lạnh, ghi nhãn, và bề ngoài
chín của sản phẩm gà chưa chín có thể làm cho người tiêu dùng tin rằng chúng đã được
nấu trước. Điều chúng ta biết là sản phẩm này chưa được nấu bởi người tiêu dùng đến
nhiệt độ bên trong an toàn. FSIS lo ngại rằng việc ghi nhãn sản phẩm thuộc loại này để
thông báo đầy đủ cho cộng đồng về cách thức xử lý cần thiết để duy trì các sản phẩm
trong tình trạng ăn được và để sơ chế chúng một cách an toàn. Hơn nữa, hướng dẫn nấu
cần được kiểm chứng để người dùng xử lý theo mục đích sử dụng. Trong khi người tiêu
dùng có thể được hướng dẫn nấu các sản phẩm đến nhiệt độ bên trong 165 độ Fahrenheit
(F), nếu họ được hướng dẫn sử dụng một phương pháp nấu không thực tế hoặc không thể
để đạt được mức độ an toàn thực phẩm cần thiết (ví dụ như, nấu bằng lò vi sóng hoặc nấu
sản phẩm đông lạnh trong một lò nướng), hướng dẫn nấu có thể không có giá trị.
Một phần cơ bản của công tác đánh giá nhãn là đảm bảo rằng ghi nhãn sẽ được người
tiêu dùng hiểu rõ và làm theo. Các sự kiện gần đây cho thấy rõ ràng là người tiêu dùng
không thể hiểu rõ hoặc làm theo nhãn cho các sản phẩm gia cầm chưa chín, tẩm bột, rút
xương khác trên thị trường, như những sản phẩm mà công ty ông/bà tạo ra. Sự thiếu hiểu
rõ này có thể dẫn đến người tiêu dùng không nấu các sản phẩm đến nhiệt độ bên trong
tối thiểu (165 độ F) cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn trong thực phẩm, ngay cả khi hướng
dẫn nấu trên nhãn sản phẩm cho họ biết nên làm như vậy. Qua những gì mà Cơ quan đã
biết trong lần thu hồi sản phẩm gần đây và tính chất của các sản phẩm đó, ghi nhãn sản
phẩm đó có thể không đủ điều kiện mang dấu thanh tra nếu ghi nhãn không cung cấp
mức diệt khuẩn cần thiết cho người tiêu dùng. Nhãn thanh tra trên sản phẩm gia cầm (và
thịt) thể hiện rằng, các sản phẩm, được ghi nhãn, là an toàn và lành mạnh, và nhãn không
gây hiểu nhầm.
Chúng tôi khuyến cáo rằng ghi nhãn các loại sản phẩm đang được đề cập, hiện đang
được cơ sở của ông/bà sản xuất, nên được điều chỉnh để nhấn mạnh rằng sản phẩm chưa
được nấu. Nhấn mạnh hơn nữa các hướng dẫn nấu và kiểm chứng rằng mức diệt khuẩn
đạt được với tất cả các phương thức sơ chế nấu nướng được tuyên bố trên nhãn cần thiết
theo quan điểm của chúng tôi.
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Cơ quan coi tuyên bố "Chưa nấu: Để An toàn, Phải Nấu đến Nhiệt độ Bên trong 165 độ
F khi được Đo bằng Nhiệt kế," là loại tuyên bố có vẻ phù hợp trên pa-nen hiển thị chính
của đóng gói để giúp người tiêu dùng hiểu rõ rằng bản thân người tiêu dùng cần phải sơ
chế thực phẩm an toàn. Có khả năng là, bằng cách cải thiện hướng dẫn nấu, cũng như ghi
chép rằng các phương pháp nấu được kiểm chứng như một phần của hồ sơ ghi nhãn chính
thức, có thể tránh tình huống giống như tình huống dẫn tới thu hồi hiện tại.
Chắc chắn rằng công tác hỗ trợ công ty ông/bà trong việc thực hiện các thay đổi cần thiết
đối với kiểm chứng phương thức nấu và ghi nhãn sẽ là công việc của Tiểu ban Hướng
dẫn Người tiêu dùng Nấu An toàn Sản phẩm Gia cầm của Ủy ban Tư vấn Quốc gia về
Tiêu chuẩn Vi sinh cho Thực phẩm (NACMCF) họp vào ngày 22 tháng 3 năm 2006, tại
Arlington, Virginia. Chúng tôi đề xuất rằng các khuyến nghị được NACMCF phát triển
như một hướng dẫn sửa đổi cần thiết cho nhãn sản phẩm của quý vị để các sản phẩm đối
tượng có thể trở thành sản phẩm an toàn và lành mạnh, và rằng ghi nhãn sửa đổi không
gây hiểu nhầm.
Trên phương diện các quan ngại được trình bày trong thư này, chúng tôi yêu cầu quý vị
nộp ghi nhãn sửa đổi cho sản phẩm đang được đề cập cho Cơ quan đánh giá các sửa đổi
cần thiết và phê duyệt lại trước ngày 1 tháng 5 năm 2006. Nếu chúng tôi không nhận
được hồ sơ trình nộp sửa đổi về ghi nhãn trước thời điểm đó, nhãn cho sản phẩm đối
tượng sẽ bị được coi hủy bỏ.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với tôi hoặc
Rosalyn Murphy-Jenkins theo Mã Vùng (202) 205-0279.
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