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Fødevarerejseholdet har dags dato foretaget kontrol i
samarbejde med FødevareNordøst på baggrund af kontrol i
Blomstervej 8

anden virksomhed. Der er udleveret retssikkerhedsblanket og

8381 Tilst

vejledt om betalingsbekendtgørelsen.

13473498

Mærkning og information: Der er kontrolleret sporbarhed på
hvor de indgåede batches af tyrkiske figner fra 2017 er solgt til.
Virksomheden har udtrukket liste over de virksomheder i
Danmark og øvrige nordiske lande, som fignerne af de
pågældende partier er solgt til. Desuden har virksomheden
udleveret dokumentation for aftagerne til enkelte lots.
Virksomheden har efterfølgende fremsendt lister over aftagere
af de resterende lots. OK.
Kemiske forureninger: Foretaget kontrol af virksomhedens
1

egenkontrolprocedurer i forbindelse med overskridelser af
grænseværdien for aflatoksiner i figner og figenprodukter med
oprindelse i Tyrkiet.
Virksomheden har forud for kontrollen fremsendt liste over
partier af tyrkiske figner høstet i 2017 til FVST. Af listen fremgår
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også, hvilke partier, som er spærret. Virksomheden har så snart
den fik meddelelse om skærpet egenkontrol, standsede man
for salget, så der pt. er der spærret for alt salg af tyrkiske figner
fra 2017-høsten. Virksomheden har udtaget prøver af de to
store partier, som ikke er spærret på baggrund af
prøveresultaterne fra FVST.
For de to partier, hvor FVSTs prøver har vist overskridelser af
grænseværdierne for aflatoksiner, har virksomheden selv
udtaget 5 prøver af hver af de to batches. Disse er sendt til
hurtig analyse hos Eurofins. Desuden skal der udtages prøver af
et frugtmix-produkt.
Virksomheden nævner muligheden for at få analyseret
referenceprøver for de batches, som allerede er solgt og sat i
karantæne hos aftagervirksomhederne. I forhold til
analyseresultaterne af FVST's prøver stiller virksomheden sig
uforstående overfor testmetoden, idet de pågældende batches
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allerede var testet i Tyrkiet og disse analyser ikke viste
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overskridelser af grænseværdierne. Virksomheden forklarer, at man har forsøgt at gardere sig ved at indkøbe
figner fra bjergene i stedet for fra dalene i Tyrkiet, og at selve fignerne så rigtig fine ud i forhold til tidligere år.
Virksomheden har auditeret leverandørvirksomheden/fabrikken i Tyrkiet i juni og september og forklarer, at der
på den tyrkiske fabrik foretages UV-kontrol af fignerne. Herefter udtages der prøver af fignerne efter vask og
sortering. Der tages prøver af hvert batch. Det er ifølge virksomheden kun de produkter, der lever op til de
gældende EU-regler, der bliver sendt til Danmark.
Virksomheden forklarer: Vi synes vi har et godt system og er ret chokerede over resultaterne af FVST's prøver.
Virksomheden har fået henvendelser fra flere af aftagere, som har anmodet om en oversigt over de produkter
med tyrkiske figner fra 2017 høsten. Virksomheden har fremvist de oversigter, som er fremsendt til de
pågældende aftagervirksomheder. Virksomheden har herudover været i telefonisk kontakt med fire øvrige
aftagere samt forsøgt kontakt til en femte. Virksomheden har desuden haft konsulenter ude at hjælpe i
forretninger med at få identificeret de produkter, som indeholder tyrkiske figner fra 2017.
Virksomheden har efter kontrollen sendt redegørelser for hvert parti til sine aftagere. Redegørelsen indeholder
oplysninger om partiets lot/lots, udtagne analyser herunder metoder og resultater, høstår/holdbarhed samt
mængder af de konkrete partier, der er sendt til de pågældende aftagere.
Såfremt der ikke er tale om en detailvirksomhed, orienteres aftagerne desuden om at orientere videre i kæden.
Fødevarestyrelsen har modtaget kopi af redegørelserne. OK.
Virksomheden har under kontrollen nævnt, at det kunne være en mulighed at teste de kontraprøver, der er
udtaget i Tyrkiet. Virksomheden har desuden spurgt til muligheden om at teste de mindre dele af partier, der nu
er i karantæne på lageret. Virksomheden har efter kontrollen fået fremsendt vejledning om prøveudtagning af
figner fra Fødevarestyrelsen på mail. Fødevarerejseholdet har informeret virksomheden om, at detailleddet af
FVST er blevet informeret om muligheden for evt. at udtage prøver af de tilbageholdte produkter i detailleddet.
Virksomheden udtrykker ønske om tidligere at have været inddraget i processen, herunder at importørerne
kunne have deltaget i de møder, som har været afholdt mellem Fødevarestyrelsen og branchen.
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