Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka
Inspektorzy WIJHARS w Bydgoszczy w 7 podmiotach dokonali sprawdzenia jakości handlowej
przetworów mlecznych adresowanych do dzieci, w tym: mlecznych napojów fermentowanych,
serków smakowych, mleka naturalnego i smakowego i innych oraz deserów na bazie mleka
(np. pudding, ryż na mleku, kaszka, kanapka mleczna i inne) na zgodność z obowiązującymi
przepisami i deklaracjami producentów.
W trakcie wszystkich kontroli pobrano ogółem 32 próbek przetworów mlecznych, reprezentujących
partie produkcyjne o łącznej masie 61 411,84 kg i 2 325,50 litrów (wartość 400 325,60 zł).
W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej, fizykochemicznej i badań
mikrobiologicznych, wykonanych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni nie
stwierdzono nieprawidłowości w 27 partiach przetworów mlecznych (łączna wielkość partii
produkcyjnych 58 221,84 kg i 2 325,50 litrów, wartość partii 384 042,12 zł).
W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej, fizykochemicznej i badań
mikrobiologicznych stwierdzono nieprawidłowości w 5 partiach przetworów mlecznych – ogólna
wielkość partii produkcyjnych 3 190,00 kg i wartość kwestionowanych partii 16 283,48 zł.
We wszystkich 5 partiach, w tym:
 4 partie serków homogenizowanych (ogółem wielkość partii produkcyjnych 1 894 kg i ich
wartość 13 523,00 zł),
 1 partia Maślanki naturalnej (wielkość partii produkcyjnej 1 296 kg, wartość partii
produkcyjnej 2 760,48 zł)
stwierdzono zawyżoną zawartość tłuszczu w stosunku do deklaracji producenta.
W związku z powyższym w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w drodze decyzji,
na 2 producentów, nałożono kary pieniężne, odpowiednio o wartości 500,00 zł i 828,14 zł podstawa prawna art. 40 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577z późn. zm.).
Kontroli prawidłowości znakowania poddano 36 partii – wielkość partii produkcyjnej 71 247,49 kg
i 2 325,50 litrów, wartość partii produkcyjnej wg cen brutto 439 280,82 zł.
W przypadku 32 partii (wielkość partii produkcyjnej 69 733,84 kg i 2 325,50 litrów, wartość partii
produkcyjnej wg cen brutto 424 967,68 zł) potwierdzono prawidłowe znakowanie wyrobów
gotowych. W przypadku 4 partii, stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie
oznakowania:
1. Serki homogenizowane – łączna wielkość 2 kwestionowanych partii produkcyjnych 957,75 kg
i ich wartość 10 088,3 zł, w oznakowaniu 2 wyrobów zastosowano klasę jakości „KL. I”, gdy
deklaracja producenta w postaci zakładowego dokumentu normalizacyjnego nie uwzględnia
określenia klas jakości dla wyrobu. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd co do
charakterystyki środka spożywczego, co narusza art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.
zm.), uwzględniając art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.);
2. Jogurty – łączna wielkość 2 kwestionowanych partii produkcyjnych 555,9 kg i ich wartość
4224,84 zł
 Nie podano w tym samym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej
trwałości albo terminu przydatności do spożycia, zawartości netto lub liczby sztuk
opakowanego środka spożywczego,
 w oznakowaniu produktu zastosowano nieprawidłowe zapisy „koszenila barwnik-naturalny,
substancje aromatyzujące-identyczne z naturalnymi, substancje stabilizujące i żelujące –
pektyna, skrobia naturalna”, „aromat identyczny z naturalnym”,

 w oznakowaniu środka spożywczego nie podano ilościowej zawartości składnika (wsadów
owocowych – truskawki i wiśni), co wymagane jest jeżeli nazwa środka spożywczego jest
kojarzona przez konsumenta z zawartością składnika oraz gdy składnik może
charakteryzować środek spożywczy i odróżnić od innych.
W wyniku postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzonego nieprawidłowego
oznakowania przetworów mlecznych, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor JHARS
w Bydgoszczy wydał na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)
4 decyzje administracyjne nakazujące zmianę oznakowania celem doprowadzenia do zgodności
z obowiązującymi przepisami. W toku dalszego postępowania administracyjnego wydani 1 decyzję
o karze pieniężnej (wysokość kary 1431,31 zł) na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy
W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono wyrobów mleczarskich, które byłyby
oznakowane w sposób sugerujący, że artykuł jest produktem pochodzącym z rolnictwa
ekologicznego. Podczas kontroli nie stwierdzono obecności produktów posiadających chronione
nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będące gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami. W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono obecności produktów
posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będące
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
W toku kontroli potwierdzono dokonanie przez wszystkie kontrowane podmioty zgłoszenia
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania
i obrotu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu – wojewódzkiemu
inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).
Ponadto, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Wojewódzki Inspektor JHARS
w Bydgoszczy, wystosował do 3 producentów Zalecenia pokontrolne, wzywając ich do usunięcia
w wyznaczonym terminie ww. nieprawidłowości.

