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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
tun-kampagne.
Blomstervej 5

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

8381 Tilst

kontrol.

32322697

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

5243

egenkontrolprogram. Virksomheden har i risikoanalysen
identificeret risiko for ulovlige og udeklarede tilsætningsstoffer
i blandt andet tun. Vejledt konkret om at anmode om
leverandører om at dokumentation for anvendelsen af
tilsætningsstoffer, samt at det kan være nødvendigt selv at få
1

udført analyser for at sikre sig mod svindel. Ok.
Virksomheden oplyser, at de ikke havde kendskab til EU's
vurdering af indholdet af askorbinsyre. De vil revidere deres
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risikoanalyse, så indhold af ulovlige tilsætningsstoffer fremgår
af denne. Ingen anmærkninger. Vejledt om, at der findes gratis
værktøjer til sårbarhedsanalyse på fødevaresvindel
(<http://www.ssafe-food.org/our-projects/#>).
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Vejledt om, at Kommissionens noter med fortolkninger af
reglerne kan findes på
<https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=do
cuments.search&documents.pagination=1>
Mærkning og information: Mærkning og information:
Kontrolleret mærkning med ingredienser.
Følgende er konstateret: Frozen Prepared Yellowfin Tuna Loins,
Lot nr. 2890541399, prod.dato 11/05/2018, autnr. ES
12.022543/B CE, er i
ingredienslisten mærket med følgende: Yellowfin Tuna, salt,
Antioxidanter 331 og E 301, og Natural Flavouring. Varen er
desuden mærket med
fiskearten: Thunnus albacares. Ved analyse er der påvist
natriumnitrat. Dette er ikke deklareret i ingredienslisten.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det kan vi ikke

X

forstå. I henhold til vores samarbejdsaftaler skal produkterne
overholder gældende lovgivning, herunder mærkning. Det er

X

ikke i ovenensstemmelse med specifikationen. Jeg regner med,
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at produkter jeg modtager lever op til specifikationen. Jeg kontakter leverandøren for en forklaring. Ok.
Tilsætningsstoffer m.v.: Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret indhold af tilsætningsstoffer i 1 konkret parti tun
loins, hvoraf Fødevarestyrelsen har udtaget prøve se punktet mærkning og information
Følgende er konstateret: Tilsætningsstoffer: Følgende er konstateret: Analyseresultater viser at partiet
indeholder 8,6 mg/kg nitrat. Produktet kan ikke lovligt markedsføres.
Varen er produceret og leveret fra Spanien.
Virksomheden har ikke modtaget nyt parti siden prøveudtagningen. Der er stadig en del tilbage på lageret. På
baggrund af analyseresultatet valgte virksomheden, at spærre partiet, kontakte leverandøren for en redegørelse
og påbegynde oversigt over kunder. Hvis ikke leverandøren inden 3 hverdage vender tilbage med
tilfredsstillende redegørelse orienteres kunder om fundet.
Vejledt konkret om, at ingen må markedsføre en fødevare, hvori et sådant fødevaretilsætningsstof forekommer,
hvis anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffet ikke er i overensstemmelse med tilsætningsstofforordningens
(1333/2008) bestemmelser.
Der er udtaget prøve af tun til undersøgelse for tilsætningsstoffer. Prøven er mærket 'Tun Loin, forarbejdet,
Gulfinnet Tunfisk, Optøet i beskyttet atmosfære, Lotnr 1249 T 1067, autnr, ES 12.020801/B CE, produktionsdato
08/03/2019. Prøven er forsynet med prøve nr. 19000112.
Der er udtaget prøve af tun til undersøgelse for tilsætningsstoffer. Prøven er mærket 'Saku Block, Vakuum, Lotnr
0680539082, autnr, ES 12.020801/B CE, produktionsdato 07/03/2018. Prøven er forsynet med prøve nr.
19000113.
Virksomheden har ikke ønsket kontraprøve,
Virksomheden har udleveret sporbarhedsmateriale.
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