Zpráva o výsledku krajské priority zaměřené na alergeny v pokrmech v roce 2018

Na základě neuspokojivých výsledků šetření v provozovnách stravovacích služeb v roce 2017 bylo
i v roce 2018 prověřováno v rámci krajské priority plnění povinnosti provozovatelů poskytovat
spotřebiteli informace o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost látek
obsažených v pokrmech. Cílem bylo zjistit, zda jsou spotřebitelům poskytovány přesné, jasné a snadno
srozumitelné informace o konkrétních alergenních látkách v podávaných pokrmech a ověřit, zda pokrmy
neobsahují i jiné než deklarované alergeny.
V období únor až květen bylo provedeno celkem 30 kontrol v provozovnách stravovacích služeb a bylo
odebráno 11 vzorků pokrmů.
Stejně jako v roce 2017 byly i v roce 2018 při výrobě pokrmů v provozovnách stravovacích služeb
prověřovány receptury, vstupní suroviny, které jsou součástí pokrmu, včetně složení a značení alergenů
na obalech vstupních potravin a jejich skladování. Dále byla věnována pozornost manipulaci
se surovinami v samotné kuchyni na jednotlivých úsecích, zejména tam, kde by mohlo dojít
ke kontaminaci a případnému vstupu dalších alergenů do pokrmu. V pokrmech byly vyšetřovány
i alergeny, které nebyly uvedeny provozovatelem u daného pokrmu, ale vzhledem ke složení pokrmu
by se v něm mohly vyskytovat.
Na základě zjištěných skutečností byly vytipovány pokrmy, u kterých byly informace o deklarovaných
alergenech ověřeny laboratorním stanovením ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě. Většina
odebraných vzorků byla směřována na přítomnost lepku u provozovatelem deklarovaných
bezlepkových pokrmů. Závady byly prokázány u 6 vzorků pokrmů (54,5 %), z toho 5 nevyhovělo pro
nález alergenu v koncentracích překračujících množství uznatelné jako „stopy“, jehož přítomnost
v daném pokrmu provozovatel potravinářského podniku neuvedl. Jednalo se ve 3 případech o lepek
a ve 2 případech o mléčný alergen. Nepřiznané alergeny obsahovaly Mrkvový dort bezlepkový,
Smažený vepřový řízek, Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, Kuřecí Kung-Pao,
Domácí bramborové noky s restovanými kuřecími kousky a brokolicí ve smetanové omáčce. Ve třech
případech nebyly v pokrmech prokázány alergeny (oxid siřičitý, lepek a sója), které provozovatel
u podávaných pokrmů deklaroval.
Pokud jde o informace o alergenních látkách obsažených v podávaných pokrmech, závady byly zjištěny
ve 14 provozovnách. Nejčastěji se jednalo o neúplné, nepřesné, resp. zavádějící informace (některé
alergenní látky opomenuty ve výčtu alergenů u jednotlivých pokrmů, některé uvedeny nedůvodně,
neuváděny informace o konkrétních druzích obilovin nebo suchých skořápkových plodů)
a nedostatečnou kontrolu alergenů u vstupních surovin, zejm. při změně dodavatelů či výrobců potravin,
a neprovedení následné aktualizace alergenů u pokrmů.
Za zjištěné nedostatky byly provozovatelům potravinářských podniků uloženy pokuty v celkové výši
21.000,- Kč, z toho 2000,- Kč byly uloženy za jiné nedostatky zjištěné v rámci šetření.
Z výsledků šetření je zřejmé, že ze strany provozovatelů stále není této problematice věnována
dostatečná pozornost, přestože případy výskytu nedeklarovaného alergenu v pokrmu jsou obzvláště
závažné, neboť mohou způsobit spotřebiteli s alergií zdravotní komplikace.
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