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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Matkompaniet
Inspektion

Ärende

Miljöförvaltiningen i Borås deltar i ett nationellt projekt som initierats av
Livsmedelsverket.
Syftet är att kontrollera om ingrediensförteckningen motsvarar receptur samt verifiera
sannorlikheten att ingående ingredienser köpts och använts i tillverkningen. I
verksamheter utan tillverkning men med märkningsansvar granskas
handlingar/dokument mot information om ingående ingredienser.
Vid besöket kontrollerades märkning och presentation av 4 produkter där
Matkompaniet AB har märkningsansvar.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör
förbättras.
Följande brister noterades:
Rutiner och dokumentation

Tre av de kontrollerade produkterna saknade överensstämmelse mellan
Matkompaniets märkning (etiketter), tillverkarens produktspecifikation och HACCP.
- Fiskbuljongpasta; brister i näringsvärdesdeklarationen. Uppgifter om kJ, kcal,
protein, kolhydrater och sockerarter stämmer inte med märkning på etikett och
produktspecifikationen. Uppgift om saltinnehåll i gram finns i
produktspecifikationen och i tillverkarens näringsinformation framgår
sodiuminnehåll i gram. Matkompaniet kunde inte visa hur man kommit fram till
de olika mängdangivelserna. Libbsticka i kryddextrakt kunde inte verifieras i
produktspecifikationen.
- Vitlöksklyftor med örter; viktangivelse på etikett stämmer inte med HACCP och
produktspecifikationen. Olika besked om typ av olja. På etiketten framgår att det
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är solrosolja, i produktspecifikationen anges olivolja och i HACCP står endast
olja. Energiinnehåll räknat i kJ och kcal stämmer inte mellan etikett och
tillverkarens uppgifter.
Pesto, röd Genovese; uppgift i HACCP framgår det i spalten för ingrediens att det
inte ingår tomat i produkten. På samma HACCP där ingredienserna står
uppräknade i fallande skala finns tomat med. Etiketten visar en mängdangivelse i
procent på tomat, på produktspecifikationen och i HACCP saknas % angivelse på
tomat.
Verksamheten kunde inte visa hur ofta företaget går igenom märkningen i alla led.
Enligt granskade dokument och märkta produkter var de senaste valideringarna
från tillverkare gjorda 2011 och 2014 på vissa produkter.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
I Red Pesto står Basilika angivet första ingrediens i både produktfaktabladet och på
etiketten. Det innebär att det totalt sett är mest Basilika som väger lite i förhållande till
exempel olja. Hur säkerställer Matkompaniet att det är korrekt.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

