Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac

APRÍL 2014.

V období od 01.04.2014 do 30.04.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 992 úradných kontrol v zmysle zákona
č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

2014

Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

január
2 596

február
3 249

16,02%

18,19%

júl

august

marec
apríl
máj
4 789
4 992
% kontrol s nedostatkami
14,01%
12,34%

jún

spolu
1. polrok

spolu

september

október

november december 2. polrok

% kontrol s nedostatkami

Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2014
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Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené vzostupne)
Počet kontrol s
nedostatkom

Počet kontrolovaných
právnych subjektov

Stredné predajne

238

310

Malé predajne

170

723

Hypermarkety a supermarkety

123

46

Výrobcovia

42

397

Výrobca vo svojej predajni

11

60

VO sklad rastlinný

9

66

VO sklad zmiešaný

8

53

Dopravcovia a distribútori

4

44

Primárni výrobcovia

3

32

Veľkoobchodný sklad OZ

3

20

Baliarne

2

10

Ostatné

1

13

VO sklad živočíšny

1

13

Internetový predaj

1

2

616

1 789

Stupeň v rámci reťazca

Celkový súčet

Z celkového počtu 2 542 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené
v 540 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 21,24 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci
celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne
v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol je uvedený v tab. č.3.
Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch
potravinového reťazca (s uvedením % porušenosti podľa uvedeného stupňa v reťazci)
Typ činnosti
(stupeň v potravinovom reťazci)

Kontroly bez
nedostatku

Kontroly s
nedostatkom

Počet kontrol
celkom

% porušenosti
na stupni

Stredné predajne

1492

238

1730

13,76

Malé predajne

1212

170

1382

12,30

Hypermarkety a supermarkety

713

123

836

14,71

Výrobcovia

443

42

485

8,66

Dovozcovia

101

0

101

-

VO sklad zmiešaný

89

8

97

8,25

Výrobca vo svojej predajni

79

11

90

12,22

VO sklad rastlinný

70

9

79

11,39

Dopravcovia a distribútori

58

4

62

6,45

Veľkoobchodný sklad OZ

32

3

35

8,57

Primárni výrobcovia

31

3

34

8,82

Baliarne

25

2

27

7,41

Ostatné

13

1

14

7,14

VO sklad živočíšny

13

1

14

7,14

Malé množstvá

4

0

4

-

Internetový predaj

1

1

2

50,00

4376

616

4992

12,34%

Celkový súčet
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Sledované obdobie

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori
a dopravcovia,
dovozcovia

Veľko obchodné
sklady

Hyper a super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia
predávajúci hlavne vo
svojej predajni

Ostatné

Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov (porovnanie
s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím)

január 2014

10

197

172

139

286

786

876

82

48

február 2014

11

293

148

191

456

986

1052

87

25

marec 2014

25

463

170

248

794

1590

1364

117

apríl 2014

34

512

163

225

836

1730

1382

90

18
6

máj 2014
jún 2014
júl 2014
august 2014
september 2014
október 2014
november 2014
december 2014

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
(34,65%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (27,68%), hyper a
supermarkety (16,75%).
Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci
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Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu
V mesiaci apríl 2014 bolo vykonaných 217 importných úradných kontrol dovážaných
surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 270 prekontrolovaných zásielok
z tretích krajín.
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 19 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, doposiaľ
bolo vyšetrených 14 vzoriek, 2 nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. Aktuálny stav je
uvedený v tabuľke č.5:
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly
Typ kontroly
Reziduá pesticídov - kontrola
importu
Importná kontrola rastlinného
pôvodu
Celkový súčet

Počet vzoriek Ukončené
celkom
vzorky

Nevyhovujúce
vzorky

Percento
z celkového
počtu

Množstvo
tovaru v kg

1

0

0

0

1445,00

18

14

2

11,11

152 002,50

19

14

2

10,53

153 447,5

Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol
Počet
kontrol
217

Celkový súčet zásielok z tretích krajín

Počet zásielok
270

Množstvo
tovaru v kg
3 036 100

Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP
Počet Počet
Výsledok importnej kontroly kontrol zásielok
Povolená zásielka
190
239
Vrátenie dodávky
1
1
Dočasne pozastavená
7
9
Celkový súčet
217
270

Množstvo
tovaru v kg
2 957 141
4,49
78 955
3 036 100

Komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru z tretích
krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola).
Tab.č.8
Komodita
Výživové doplnky
Kompóty
Arašidy
Fazuľa
Arašidy upravené

Počet kontrol

Počet zásielok

Množstvo
tovaru v kg

22
7
10
8
8

22
13
10
10
8

12 897
314 789
185 148
230 242
177 655
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Blokové pokuty za zistené nedostatky

Z celkového počtu 4 992 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci apríl 2014,
bolo 616 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami.

Celkove bolo uložených 298 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 6 082 EUR
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).

Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom
konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov.

Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút - podľa typu úradných kontrol potravín

Typ kontroly
Cielená kontrola mimo pracovnej doby
Cielená kontrola kvalita OZ, zemiakov
Cielená kontrola Veľká noc
Dodatočná úradná kontrola
Podania a podnety
Úradná kontrola - plánovaná
Celkový súčet

Počet
blokových
pokút
celkom

Blokové
pokuty v €

15
69
22
5
2
185
298

445
344
711
251
150
4181
6 082

Právoplatné rozhodnutia

V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 175 rozhodnutí v celkovej
sume 160 212 EUR a uložených bolo v rámci nich 75 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 915,5 EUR, najvyššia pokuta
predstavovala 25 000 EUR.

Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov
a tovaru (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - najviac kontrol
s nedostatkom sú uvádzané prvé 3.stupne s najväčším počtom nedostatkov rámci relevantnej
skupiny.
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Typ nedostatku

Celkový
počet
kontrol
s nedostatkom

Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne

151

Hygiena
technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena skladovania

144

Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo
nesprávne
Osobná hygiena

116

Hygiena predaja

62

Dodržiavanie a
evidencia teplotných
režimov
po DS/DMT

55

Nevhodné na ľudskú
spotrebu

34

Poškodený obal, tovar

29

Nevyhovujúce
laboratórne analýzy

26

HACCP, SPP a podobné
systémy

20

Vybavenosť šatní a
sociálnych zariadení

16

Vysledovateľnosť

15

Nedostatky v
dokumentácií

13

DDD, evidencia, výskyt
škodcov

13

Nakladanie s odpadom

12

121

101

54

Najviac kontrol
s nedostatkom
z celkového počtu

Počet
prevádzok

Počet
nedostatkov
celkom

Množstvo
v kg

Cena v
€

Stredné predajne: 52
146
Malé predajne: 32
Hyper a supermarkety: 32
Stredné predajne: 50
139
Malé predajne: 39
Hyper a supermarkety: 34

408

0

0

245

0

0

Stredné predajne: 49
Hyper a supermarkety: 28
Malé predajne: 23
Malé predajne: 36
Stredné predajne: 34
Hyper a supermarkety: 29
Stredné predajne: 56
Malé predajne: 36
Hyper a supermarkety: 6
Stredné predajne: 28
Hyper a supermarkety: 17
Malé predajne: 16
Stredné predajne: 25
Malé predajne: 15
Hyper a supermarkety: 13
Stredné predajne: 27
Hyper a supermarkety: 15
Malé predajne: 8
Hyper a supermarkety: 16
Stredné predajne: 12
Malé predajne: 4
Hyper a supermarkety: 14
Stredné predajne: 12
Malé predajne: 3
Hyper a supermarkety: 12
Stredné predajne: 6
Výrobcovia: 3
Výrobcovia: 6
Hyper a supermarkety: 6
Malé predajne: 4
Stredné predajne: 8
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 4
Malé predajne: 8
Hyper a supermarkety: 4
Stredné predajne: 2

117

281

0

0

108

232

589,164

4731,83

92

112

0

0

58

148

0

0

53

71

0

0

46

276

846,03

2603,6

33

83

970,339

1832,4

28

69

122,273

555,41

25

30

0

0

20

33

0

0

16

24

0

0

15

24

0

0

Malé predajne: 6
Stredné predajne: 2
Malé ambulant: 2
Stredné predajne: 6
Výroba: 3
Malé predajne: 2
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 4
Stredné predajne: 3

11

15

0

0

13

15

0

0

12

16

0

0
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Nevyhovujúca hygiena

11

Hyper a supermarkety: 4
Stredné predajne: 2
Výroba: 2
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 4
Stredné predajne: 2
Stredné predajne: 3
Malé predajne: 3
Výroba: 1
Malé predajne: 4
Stredné predajne: 2
Ostatné: 1
Hyper a supermarkety: 3
Malé predajne: 2

11

48

0

0

Nevyhovujúca hygiena Iné

11

11

32

0

0

Sanitačný poriadok,
evidencia

9

9

9

0

0

Neznámy pôvod

8

8

19

314,71

972,81

Klamlivo označené
alebo ponúkané na
predaj klamlivým
spôsobom
Neplnenie opatrení

5

5

10

10,86

64,25

4

Hyper a supermarkety: 4

4

8

0

0

Menenie, falšovanie
údajov
Kvalita potravín

3

Malé predajne: 3

3

5

13,527

4,84

3

3

4

10,5

28,32

Inak znehodnotené

3

3

4

1801,125

182,61

Nevyhovujúce suroviny,
výrobky, tovar - Iné

3

3

4

5,05

10,8

Hygiena prepravy

2

2

2

0

0

Zdraviu škodlivé
potraviny
Registrácia

2

2

2

2,4

3,33

1

Hyper a supermarkety: 1
Výroba: 1
Malé predajne: 1
Stredné predajne: 2
Hyper a supermarkety: 1
Malé predajne: 1
Výroba: 1
Stredné predajne: 2
Stredné predajne: 1
Dopravcovia: 1
VO sklad: 1
Hyper a supermarkety: 1
Primárny producent: 1

1

1

0

0

Školenie zamestnancov

1

Stredné predajne: 1

1

1

0

0

Neohlásenie zásielky

1

Malé predajne: 1

1

1

0

0

4 685,978

10 990,2

2232

Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac APRÍL 2014
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku
- v sklade surovín zistený výskyt pavučín
- 8 druhov potravín bez etikiet alebo s odrezanými časťami etikiet - chýbali údaje
- prepravky s prijatým tovarom na podlahe pred chladiarňami
- znečistená rotačná pec spalinami a zbytkami vyrábaného čajového pečiva, znečistený robot na mletie orechov
- poškodené podlahy, poškodené príjmové a expedičné dvere
- PPP neaktualizuje plán HACCP - nebol vypracovaný opis výrobku pre nový vyrábaný výrobok Torta malinová
- bicykel v sklade múk, nepredajný tovar neoznačený a neoddelený
- nesprávne prenesené označenie na obale prebaľovaného výrobku z originálneho označenia
- v priestore pred chladiacimi zariadeniami zatečený strop
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- znečistené plechy na pečenie - 15 ks, znečistené prepravné obaly s uloženými nebalenými pekárenskými
výrobkami - 20 ks
- expedícia: prepravky uložené vo vonkajšej rampe nechránenej pred vniknutím škodcov a vtákov
- výskyt lietajúceho hmyzu vo výrobnej časti prevádzky, výskyt živého hmyzu v chlebových šatkách
- 4 druhy surovín po DMT, DS, uložené spolu s inými druhmi surovín - neoddelené, neoznačené
- uvedenie spotrebiteľa do omylu, neuvedením farbiva E 124 v zložení výrobku

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku
- znečistený a poškodený ložný priestor dopravného prostriedku, ktorý slúži na prepravu potravín
- výskyt hniloby a plesne u 2 druhov mrkvy (krajina pôvodu Poľsko a Holandsko) - komodity boli pripravené k
expedícii
- nesprávne označený alkoholický nápoj DIAMANT biele polosladké 1,5 l, 9,5 % vol.- miešaný alkoholický nápoj z
ovocného vína s cukrom a sladidlami poukazuje na zavádzanie spotrebiteľa , že sa jedná o víno a nejedná sa ani o
miešaný alkoholický nápoj, 99,96% ovocné víno a zvyšok zmes ovocných koncentrátov/ nedostatok riešený u
distribútora
- poškodený náter regálu pod sterilizovanou zeleninou, znečistený regál pri medoch
- PPP nepredložil záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii (DDD), PPP nepredložil doklad o splnení
registrácie
- vyradený tovar nie je oddelený od plodín určených na ľudskú spotrebu
- v sklade potravín na regály boli umiestnené pneumatiky, v miestnosti pre pozastavený tovar boli uložené
demontované časti technologického zariadenia
- v sklade - zabudovaný nefunkčný ventilátor - značne znečistený

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku
- znečistené ventilátory chladiacich zariadení v chladiacom boxe mäsových výrobkov
- na monitoring hlodavcov sa používajú staničky s toxickou nástrahou
- neoznačenie etiketou v štátnom jazyku
- poškodený vákuový obal - 1 druh mäsového výrobku (10,289 kg / 38,99 €)
- znečistené všetky regále od nalepovaných cenoviek
- predavačka nepoužívala jednorazové rukavice a nemala vhodnú pokrývku hlavy
- nedodržaný sortiment podľa rozhodnutia RUVZ, nepredložená odborná spôsobilosť pracovníkov
- chren dedinský jednotlivo balený v PE fólii - výskyt bielej plesne na koreňoch, korene chrenu silne
dehydrované a scvrknuté, silný zápach koreňov chrenu po plesni - nevhodný na ľudskú spotrebu
- znečistená chladiaca vitrína s mliečnymi výrobkami
- 9 druhov hovädzieho, bravčového mäsa a mäsové výrobky bez označenia, bez dokladu o pôvode tovaru
- v mraziacom boxe na predajni uložené zmrazené kurčatá v množstve 10 kg bez označenia - neznámy
pôvod
- posledná DDD činnosť - rozmiestnenie lep. pásov v predajni 30.6.2009 a v sklade 3.4.2012
- mäsové výrobky ponúkané na predaj od dodávateľa pôvodom z Poľska nedostatočne označené chýba údaj o množstve
- zamestnankyňa v čase kontroly nepoužívala pracovný odev, oblečená bola v civilnom odeve
- skladovanie nezlučiteľných druhov potravín
- nepredložené sprievodné doklady k 3 druhom mäsových výrobkov: neštipľavá klobása, údené stehno, údená
krkovička
- v sklade potravín otvor ventilátora nechránený proti vnikaniu škodcov, dvere z vonkajšieho prostredia do
manipulačnej chodby - medzera v spodnej časti nechránené proti vnikaniu škodcov
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- nebol primerane skrátený dátum spotreby po otvorení originálneho obalu mäsových výrobkov.
- nevyhovujúci obal výrobku Orechy vlašské lúpané, suché, á 250 g - pri jednoduchej manipulácii dochádza k
vysypaniu obsahu
- pre vratné prepravky, v ktorých bolo skladované voľne ložené čerstvé mäso, nebol vyčlenený zvlášť priestor, boli
skladované v zázemí pri zadnom vchode predajne.
- voľne ložená domáca klobása o celkovej hmotnosti 23,4 kg a celkovej sume 105,30 € a Oravská slanina o celkovej
hmotnosti 4,20 kg a celkovej sume 19,70€ boli bez označenia dátumom spotreby ani na výveske, ani na štítku, ani
na dodacích listoch
- hlbokozmrazené hydinové diely sú uchovávané pri nameranej teplote prostredia -13,9° C, mäsové výrobky boli
uchovávané v chladiacej vitríne pri teplote prostredia + 5,9;°C - výrobca deklaruje uchovávať mäsové výrobky pri
teplote prostredia od 0° C do +4° C
- banány s výskytom plesne a hniloby
- spoločne uskladnené mlieko a čistiace prostriedky a pomôcky v manipulačnej chodbe
- vzorka Kešu oriešky natural - nevyhovujúca vo vyšetrovaných zmyslových skúškach - prítomnosť mŕtvych škodcov,
zámotkov, pavučín, orechov s čiernymi fľakmi, prekročenie povolených odchýlok chýb - orechy plesnivé,
zatuchnuté, poškodené hmyzom, scvrknuté - nevhodné na ľudskú spotrebu
- sklad - stena popraskaná, opadaná omietka, na strope výskyt plesní, okno bez sieťky proti hmyzu, na strope
predajne výskyt plesní
- nezlučiteľné skladovania - v mraziacich vitrínach ryby uložené spolu s mrazenými smotanovými krémami
- nebalené pečivo predávané z prepravnej plastovej prepravky umiestnenej na predajnej ploche
- špinavý pracovný odev a chýbajúca pokrývka hlavy
- drevený klát na rozrábanie mäsa - značne opotrebovaný, znečistený
- evidencia teplotných režimov - vedená len do decembra 2013
- nedostatočné označenie 4 druhov mäsových výrobkov - na etikete chýba zdravotná značka s označením
schvaľovacieho čísla výrobcu - ovál, táto bola len na dodacom liste výrobcu
- Tojáš 500 g čokoládová cukrovinka - vajce neoznačené v štátnom jazyku
- uskladnenie čistiacich prostriedkov pri prepravkách s nebalenými pekárskymi výrobkami - možnosť
kontaminácie
- v chladiacom boxe v zázemí, kde bolo skladované čerstvé mäso, bola poškodená stena a strop zarastajúcou
plesňou
- hlboko mrazené bravčové mäso bolo pri predaji balené do nevhodného obalu - fólie, ktorej konce neboli
pevne uzatvorené a pri manipulácii sa uvoľňovala, čím nedostatočne chránila hlbokozmrazené mäso pred
vonkajšou kontamináciou
- v chladničke na predajnej ploche určenej pre uskladnenie slepačích vajec bolo okrem vajec uskladnené krmivo pre
psov - saláma pre psov, nesúlad medzi dokumentáciou a skutočnosťou
- pri niektorých lahôdkarských výrobkoch ponúkaných z obslužného pultu bolo zistené, že pod váhovými etiketami s
údajom o dátume narušenia obalu, pri nich sa nachádzali zbytky iných strhnutých váhových etikiet, čím bol dátum
narušenia obalu spochybnený
- nedodržané teplotné podmienky pri uchovávaní rybacích výrobkov, nameraná teplota od +8,8° C do +12,5° C,
teplota deklarovaná výrobcom 0 až +4° C
- poškodené, resp. nefunkčné WC pre zamestnancov
- pri manipulácii s nebaleným pečivom a mäsovými výrobkami chýbali jednorazové pracovné pomôcky

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ.
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Celkovo bolo odobratých a následne je analyzovaných v mesiaci apríl 2014 v skúšobných
laboratóriách VPÚ 1 358 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.

Ukončených bolo doposiaľ 817 vzoriek, z ktorých 30 nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy,
čo predstavuje porušenosť 3,67%) (výsledok vykonaných analýz ku dňu vypracovania mesačnej správy).
Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek

Typ kontroly

Počet vzoriek celkom

Ukončené
vzorky

1358

817

Celkový súčet

Nevyhovujúce
Množstvo tovaru v kg
Percento
vzorky
(celkový počet vzoriek)
982 992
30
3,67%

Prvovýrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori a dopravcovia

Veľkoobchodné sklady

Hyper a super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia predávajúci
hlavne vo svojej predajni

Ostatné

Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci apríl 2014

21

384

8

140

550

155

65

22

13

Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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Tab.č.13 Nevyhovujúce vzorky (apríl 2014):
NAZOV_VZORKY
Sezam 100g

Chlieb EUROPA 500 g

Mak mletý á 200g

NEV_ZNAK
potuchnutá vôňa, potuchnutá a horkastá chuť
potravina nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín
podľa článku 14 ods. 1 Nariadenia č. 178/2002, na základe
senzorického vyšetrenia sa chlieb považuje podľa článku 14 ods. 2
písm. b) za nevhodný na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že je
neprijateľný pre ľudskú spotrebu podľa jeho určeného použitia, a to
pre potuchnutú vôňu a chuť sezamu na kôrke
netypická čierna farba, nečistá vôňa po zoxidovanom tuku, horká
štipľavá chuť

nesprávne označenie prídavných látok farbív a neoznačenie
Francúzke mandle, jadrá mandlí,
dražované v mliečnej čokoláde 100g množstva zložky v hmotnostných alebo objemových % - pri zložke
mliečna čokoláda nie je uvedená jednotka
Babičkina strúhanka vyrobená z
chleba a pečiva
Čierne korenie mleté 20 g

vôňa a chuť po mierne rozloženom tuku

SEZAM Ensa

nevhodné na ľudskú spotrebu, vôňa výrazne po plesni, chuť výrazne
po plesni

zistená prítomnosť Salmonella enterica subsp. enterica

Sex on the Beach - liehovina so
zníženým obsahom alkoholu

nesprávny názov výrobku

Štrúdľa ručne ťahaná

nevyhovujúce označenie výrobku: nie je uvedená adresa výrobcu,
nie je uvedený údaj o konkrétnych podmienkach skladovania,
nesprávne uvedené zložky: na etikete uvedené alergény: lepok,
mlieko, škorica, v zozname zložiek škorica ako zložka neuvedená

HOREC GOLD zlatistý likér s
výťažkom bylín , 35%, 0,7 l

prekročená povolená odchýlka skutočnej koncentrácie alkoholu od
deklarovanej, nameraná 34,1% obj., limit (34,7-35,3 % obj.)

Paštéta pikantná

prítomnosť sóje, ktorá nie je deklarovaná v zložení

Mak modrý á 200g

0,995mg/kg kadmium - prekročený max. limit 0,8mg/kg

Korenie čierne mleté štandard

piperín nízka hodnota 3,10% (limit min. 4,00%)

Racionella Mak modrý

stanovená hodnota 1,11mg/kg, limit:0,8mg/kg

Triumph multivitamín limonáda s
obsahom vitamínov zmesi
tropického ovocia

prekročený obsah kyseliny sorbovej - nameraná 425 mg/l
(limit 250 mg/l)

Filety z aljašskej tresky
hlbokozmrazené, glazúrované

označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky 127/2012zistená hmotnosť nie je v súlade s hodnotou deklarovanou na obale
výrobku
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Včelí med kvetový

znížená diastatická aktivita

Babičkina strúhanka vyrobená z
chleba a pečiva

viaczložková potravina - zoznam zložiek neuvedený v klesajúcom
poradí, zoznam zložiek uvedený pre spotrebiteľa zavádzajúcim
spôsobom, neuvedené % pečiva v zložení (podľa názvu), uvedené na
obale dva dátumy

Kakaový nápoj v prášku

Kravička neúdená 48%

na spotrebiteľskom obale - uvedené tri rôzne názvy výrobku,
výrobok nespĺňa požiadavku na minim. obsah kak. prášku
(deklarované množstvo na obale: 15%), prídavné látky deklarované
výrobcom na obale výrobku: E551 a E150d - nie sú povolené
nevyhovela podľa §16, ods.1 pís. A) Vyhlášky MP č.127/2012 Z.Z. o
označovaní potravín

Babičkina strúhanka vyrobená z
chleba a pečiva

vôňa a chuť po mierne rozloženom tuku

Mak mletý á 200g

netypická čierna farba, netypická chuť po cudzom tuku

Pražená slnečnica nelúpaná

Údený tuniak

vo vyšetrovanom parametri označovanie nie je v súlade pre
chýbajúcu adresu predávajúceho a pre neuvedenie výživovej
hodnoty a energetickej hodnoty

na základe výsledku senzorického vyšetrenia- nepríjemný pach po
počiatočnom kazení mäsa, nevhodné na ľudskú spotrebu ,
potravina neprijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej určeného
použitia, a to z dôvodov kontaminácie rozkladom

údená bravčová klobása

prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo (a) pyrénu a
sumy PAU4

Komínová klobása

pozitívny nález Listeria monocytogenes - nie je v súlade s
požiadavkami nariadenia ES č. 2073/2005

NESTEA nesýtený nealkoholický
nápoj so zeleného čaju s príchuťou
jahody a aloe
Gazdovská klobása

vzorka nie je v súlade s vyhláškou MP a RV č. 127/2012 o
označovaní potravín §16, ods.1, písm. a) pre uvedenie spotrebiteľa
do omylu neuvedením kofeínu v zložení výrobku
prekročené najvyššie prípustné množstvo sumy PAU4
(94,8 - limit max 30)

Dámske koláčiky - piškótové rezy so vo vyšetrenej vzorke bola zistená prítomnosť syntetického farbiva
azorubín (E122), ktoré nie je deklarované na obale výrobku.
slivkovou náplňou

Filety Pangasius

označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 127/2012 zistená hmotnosť pevného podielu nie je v súlade s hodnotou
deklarovanou na obale výrobku ani po zohľadnení neistoty merania

Dátum vypracovania správy:
ŠVPS SR
Bratislava, 13. mája 2014
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