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Anläggning

Tina Tona Afro World Butik

Plats

Varbergsvägen 18

Fastighetsbeteckning

Petersberg 14

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Tina Tona Afro World Butik
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att följa upp beslut 2019-03-01 föreläggande vid vite om märkning. Vid besöket
kontrollerades området märkning.
Omdöme
Vid besöket konstaterades att ett stort antal produkter fortfarande hade felaktig
märkning. Vid inspektionen togs stickprover på 11 produkter varav 9 hade felaktig
märkning.
Följande brister noterades:
Den svenska ingrediensförteckningen för produkten Jumbo Cervette Shrimp
överensstämde inte med produktens originalingrediensförteckning på engelska. Bl.a.
framgår det på den engelska ingrediensförteckningen att produkten innehåller
”flavours with fish, crustaceans)” och ”may contain traces of celery, eggs and
milk”. Dessa allergener saknades helt i företagets egenproducerade svenska
översättning.
För produkten Knorr Chicken Cubes konstaterades att den svenska ingrediensförteckningen inte överensstämde med produktens originalingrediensförteckning på
engelska. Bl.a. framgår det på den engelska ingrediensförteckningen att produkten
innehåller ”flavouring (contains egg)” och att ”this product contains traces of cow’s
milk”. Dessa allergener saknades helt i företagets egenproducerade svenska
översättning.
En produkt som enligt den engelska originalingrediensförteckningen innehöll Catfish
Fillet uppgavs på företagets egenproducerade svenska ingrediensförteckning innehålla
torsk.
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Produkt med beteckningen ”Fryst Kycklingklubbor” innehöll enligt
ingrediensförteckningen inte kyckling utan höna.
Ingrediensförteckningen för produkten Plantain chips var felaktigt översatt. Plantain
(engelska) var översatt till ”utvalda groblad” (svenska).
För produkten Plantain chips hade bäst före-datumet flyttats fram. På verksamhetens
egenproducerade svenska märkning var bäst före-datumet 02/08/2019 medan det på
produktens originalmärkning har bäst före-datumet 28/06/2019.
Produkten Corned Beef Exeter Halal var felaktigt märkt. På den svenska märkningen
hade kötthalten ändrats. På den engelska ingrediens förteckningen framgår att
produkten innehåller Cooked Beef (93.5%), Beef (3%) medan det på den svenska
översättningen anges nötkött (kokt) 72%, nött (24%).
Produkten Instant Noodles saknade svensk märkning.
Mackerel in toamto sauce saknade svensk ingrediensförteckning.
Produkten Erdnusspaste saknade svensk märkning.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion i juni
2019.
Övrigt
Beslut om förbud gällande Jumbo Cervette Shrimp och Knorr Chicken Cubes
kommer att skickas separat.
Miljöförvaltningen kommer att ansöka om utdömande av vite på grund av att ni inte
följer föreläggandet om att ni ska ha ett fungerande system för att säkerställa att de
livsmedel ni säljer har korrekt märkning.
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.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 325 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

