Informacja w zakresie w zakresie jakości handlowej przypraw
Wojewódzki Inspektorat JHARS w Bydgoszczy w I kwartale 2012 roku przeprowadził kontrole
w zakresie jakości handlowej przypraw, w 2 podmiotach, które prowadzą działalność odpowiednio
w zakresie importu (1 podmiot), produkcji i eksportu przypraw (1 podmiot).
Cel kontroli - Sprawdzenie jakości handlowej przypraw, ze szczególnym uwzględnieniem przypraw
jednoskładnikowych importowanych z krajów trzecich takich jak: pieprz czarny, papryka, ziele
angielskie, kolendra, majeranek, bazylia, oregano, rozmaryn, tymianek, estragon, cynamon, gałka
muszkatołowa, imbir, kurkuma, szafran.
W toku kontroli zwrócono uwagę na:
 jakość handlową przypraw jednoskładnikowych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,
 prawidłowość znakowania opakowań przypraw jednoskładnikowych w zakresie zgodności
z obowiązującymi przepisami, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz
produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia
geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).
1. Kontrola jakości handlowej przypraw jednoskładnikowych na podstawie badań laboratoryjnych
Ogółem w 2 podmiotach pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek przypraw (w tym: pieprz
czarny, gałka muszkatołowa, papryka mielona słodka, tymianek i cząber) reprezentujących partie
o łącznej masie 3500,30 kg i wartości 69071,71 zł.
Badania laboratoryjne, wykonane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni,
obejmowały oznaczenie parametrów m.in.:
 konsystencja, barwa, zapach, smak oraz fizykochemicznych: oznaczenie zawartości wody,
oznaczenie zawartości popiołu nierozpuszczalnego w 10% roztworze HCL, oznaczenie
zawartości zanieczyszczeń mechanicznych. czystość, obecność szkodników.
Dodatkowo w próbce pieprzu czarnego mielonego oznaczono zawartość olejków eterycznych.
Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie deklarowanej
jakości handlowej.
2. Kontrola prawidłowości znakowania przypraw
a) W wyniku kontroli stwierdzono, że na opakowaniach przypraw jednoskładnikowych
umieszczone zostały wszystkie wymagane informacje, zgodnie z zasadami i warunkami
określonymi w przepisach. Producent nie powoływał się w oznakowaniu na ekologiczne metody
produkcji oraz nie stosował nazw produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia,
chronione oznaczenia geograficzne lub będącymi gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami. Ogółem sprawdzono oznakowanie 4 partii przypraw o łącznej masie 965,30 kg.
b) W 1 z podmiotów stwierdzono 2 partie przypraw zapakowane w worki a’15 kg. Oznakowanie
opakowań nie będących ofertą handlową dla indywidualnego konsumenta nie podlega przepisom
o charakterze ogólnym.
3. Kontrola prawidłowości paczkowania przypraw jednoskładnikowych
Podczas kontroli paczkowania wyrobów gotowych na zgodność z wymaganiami określonymi
w ustawie o towarach paczkowanych, w 2 podmiotach potwierdzono rzetelność prowadzenia
dokumentacji sporządzanej w toku przeprowadzanych kontroli wewnętrznych ilości towaru
paczkowanego oraz użytkowanie w procesie paczkowania i innych procesach technologicznych
zalegalizowanych przyrządów pomiarowych.
4. Kontrola dokumentacji
W trakcie kontroli ustalono, że kontrolowani przedsiębiorcy dopełnili obowiązku zgłoszenia
podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu

artykułami rolno-spożywczymi, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21
grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
5. Sankcje
Sankcji karnych w postaci mandatów karnych, decyzji administracyjnych i zaleceń pokontrolnych
nie zastosowano.

