Podmiot

Cenos

Janex

Jeronimo Martins
(Biedronka)

Jeronimo Martins
(Biedronka)

Dotyczy produktów

Cenos Kasza jaglana 400 g (4 torebki)
02.2020 11.04.19.B/PL 15:23;
02.2020 11.04.19.A/PL 10:40;
08.2020 31.10.19A/PL 07:56
08.2020 31.10.19A/PL 07:57)

Janex Kasza jaglana 400 g
(nr partii 02.07.2020 PART.2)
Kuchnia Lidla, Kasza jaglana 400g
(nr partii 04.2020 PART.8/ZM2)
Janex Kasza gryczana 1kg
(nr partii 01.08.2020 Part 1)
Kuchnia Lidla, Kasza gryczana 400g
(nr partii 08.2020 PART.23/ZM1)

Plony Natury Kasza Jaglana 400g
05.08.2020 499PLBHM19DA19 11:40

Plony Natury Kasza Jaglana 400g
05.08.2020 499PLBHM19DA19 11:40

Pismo
z dnia

06.02.2020

Obowiązująca procedura w celu zapewnienia jakości w zakładzie
Producent poinformował nas, iż:
1. jego misją jest dostarczanie Konsumentom najwyższej jakości, zdrowej, naturalnej żywności i robią
wszystko aby ten cel osiągać.
2. cieszy się uznaniem nabywców od ponad 25 lat.
3. posiada dobrze wyposażone laboratorium oraz doświadczonych pracowników stale doskonalących
i nadzorujących przestrzeganie zasad HACCP.
Ponadto, poinformował iż siłę marki ukształtowała udowodniona wielokrotnie zdolność kontrolowania
procesów produkcyjnych oraz wykrywania wszelkich odchyleń, identyfikowania przyczyn i
zapobiegania ich powtórzeniu się w przyszłości.

Planowane dalsze działania

Producent poinformował, iż:
1. zawiadomiono Sanepid o możliwym przekroczeniu norm szkodliwych substancji w kaszy jaglanej z wnioskiem
o podjęcie obiektywnej kontroli zakładu i produktów,
2. przeprowadzono skutecznie pełną identyfikowalność surowców, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności.
3. pobrano z udziałem inspektorów Sanepid kontrpróby celem wykonania badań w referencyjnym laboratorium.
Oczekuje na wyniki tych badań.

Producent wskazywał, iż obecność niezależnego „recenzenta” jakości artykułów spożywczych jest ważna
dla całego rynku, jednak pod warunkiem, że będzie to podmiot niezależny, obiektywny i potrafiący dowieść
rzetelności publikowanych wyników.

2019.09,
2020.01

Producent oświadczył, iż:
1. w ramach działań profilaktycznych i prewencyjnych podejmuje szereg działań, aby w przyszłości
przeciwdziałać przekroczeniom dopuszczalnych norm glifosatu w kaszach gryczanych i jaglanych..
2. dołoży wszelkich starań, żeby dostarczyć kasze gryczane i jaglane z surowców, które nie bedę budzić
wątpliowości, co do parametrów jakościowych.
3. jest otwarty na prowadzenie dialogu z Fundacją Konsumentów i Programem FoodRentgen oraz innymi
instytucjami. Producent zachęca rolników, skupy zbóż, pozostałych producentów kasz oraz podmioty
regulujące i powiązane z rynkiem kasz do aktywnego włączenia się w przeciwdziałanie temu problemowi.

2019.09

12.12.2019

Producent oświadczył, iż:
1. podlega nadzorowi wielu państwowych inspekcji takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Państwowa Inspekcja Weterynarii, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
a także audytom jednostki certyfikującej (w przypadku producenta TÜV SÜD) oraz audytom
współpracujących sieci handlowych.
2. nadzór oraz kontrola powyższych instytucji wymagają od producenta spełnienia szeregu
najwyższych kryteriów, które mają na celu zagwarantować konsumentom wysoką jakość
produkowanych wyrobów.
3. przeprowadza badania w zewnętrznych akredytowanch laboratoriach zgodnie z wymogami prawa
żywnościowego pod kątem pozostałości pestycydów (nie tylko glifosatu), metali ciężkich, GMO
oraz glutenu.

Producent poinformował nas, że:
1. we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną niezwłocznie wycofał z obrotu kwestionowne partie kaszy
gryczanej (nr partii 01.08.2020 Part 1) oraz kaszy jaglanej (nr partii 02.07.2020).
2. wycofane partie zostały zutylizowane w obecności Przedstawiciela PSSE w Janowie Lubelskim.
3. w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, próby referencyjne oryginalnie zapakowanego produktu
z kwestionowanych partii przesłano do zewnętrznego akredytowanego laboratorium i zbadano na obecność
pozostałości glifosatu.
4. dodatkowo została przeprowadzona kontrola zakładu i pobranie próby do badań partii kaszy gryczanej
(01.08.2020 Part 1) oraz kaszy jaglanej (2.07.2020) przez PSSE w Janowie Lubelskim. Próby referencyjne do
referencyjne do badania przez PSSE zostały pobrane podczas kontroli zakładu zgodnie z procedurą PIS
z kwestionowanej partii.
5. badanie powyższych partii kasz zostały przeprowadzone równolegle i niezależnie, zarówno przez PSSE
w Janowie Lubelskim oraz zewnętrznym akredytowany laboratioum ALS Food&Pharmaceutical Polska. Oba
badania wykazały, że nie została przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów
- glifosatu (01mg/kg), a według badania zewnętrznego laboratorium jego poziom znajduje się na granicy
wykrywalności czyli 0,05mg/kg, co jest wynikiem znacząco niższym od wyniku badania przeprowadzonego
na potrzeby raportu.

05.02.2020

1. Dystrybutor zaznacza, że jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów to jego absolutny
priorytet. Z tego względu produkty marki własnej podlegają licznym kontrolom na etapie
planowania produktu, jego rozwoju, przed i po wprowadzeniu go do obrotu. Badania wykonują nie
tylko dostawcy, ale także sama sieć, korzystając z renomowanych i doświadczonych zewnętrznych
laboratoriów.
2. Dystrybutor informuje, że wykonuje także niezapowiedziane audyty w zakładach producentów.

1. Dystrybutor wskazał, że przebadany przez niego produkt jest dostarczany przez rożnych dostawców. Na
podstawie nr partii, wskazanego przez FoodRentgen, zidentyfikował, że producentem jest firma Sawex.
Dystrybutor poinformował, że kasza ta była badana przed wprowadzeniem jej do obrotu i nie stwierdzono
niezgodności w zakresie pozostałości glifosatu. Na dowód przedstawił wyniki badań z surowca, z którego
wytworzono wskazaną partię.
2. Dystrybutor podkreślił, że każdy sygnał odnośnie jakości towarów jest dla niego istotny, dlatego po naszej
wiadomości pilnie zlecił dodatkowe badania prób kontrolnych, których dotyczyła ww. partia. Otrzymany
wynik był zgodny z obowiązującymi normami.
1. dystrybutor poinformował nas, iż wspólnie z firmą Sawex - dostawcą surowca - zweryfikował jakość użytej do
produkcji wskazanej partii Kaszy Jaglanej.
2. Producent dysponował raportem z badań wykonanym przez zewnętrzne laboratorium na partię, bez
stwierdzonej obecności glifosatu.
3. Przeprowadzono dodatkowe 3 badania weryfikujące, przedstawiono raporty, których wyniki były zgodne
z obowiązującymi normami.
4. Dopiero zlecone zewnętrznie badania próbek rynkowych przez sieć Biedronka, wykazały obecność glifosatu,
dlatego podjęto natychmiastową decyzję o zwrocie produktów.

11.03.2020

17.10.2019

Producent informuje, iż:
1. po otrzymaniu informacji o zawyżonej ilości Glifosatu w badanym produkcie, niezwłocznie podjął działania
celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
2. prześledził całą drogę produktu i zidentyfikował dostawcę partii, który po otrzymaniu informacji o wynikach
przesłał sprawozdanie z badań na zawartość Glifosatu wskazujący brak przekroczeń
3. przeprowadził również badanie partii produktu znajdującego się w magazynie producenta. Wynik także wskazał
brak przekroczeń dopuszczalnych norm.

22.11.2019

Producent oświadczył, że dokłada najwyższych staranności i podejmuje wszelkie możliwe działania,
aby oferowane przez niego produkty były w pełni bezpieczne i najwyższej jakości

Producent informuje, iż:
1. w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, nie ustaje w wyjaśnianiu otrzymanych od nas
informacji.
2. po otrzymaniu informacji niezwłocznie wysłał kolejne próby przechowalnicze zakwestionowanej partii produktu
Jaglana 400g nr partii:03-2020 A163 do kolejnego renomowanego laboratorium J.S. Hamilton Poland.
3. badania wykazały, że pozostałości Glifosatu w tym produkcie nie przekraczają Najwyższych Dopuszczalnych
Poziomów Pozostałości Pestycydów.

Kupiec

Kupiec Kasza jaglana 400 g
(nr partii: 03-2020 A163; 08.2020 B323)

06.02.2020

Producent oświadczył, iż zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami:
1. wszystkie kasze zarówno gryczana jak i jaglana, przyjmowane są na magazyn Spółki na podstawie
wyników badań m.in. na zawartość Glifosatu, wykonanych przez akredytowane laboratorium,
a dostarczonych przez dostawcę wraz z dostawą kaszy. Wyłącznie te dostawy są przyjmowane
przez Spółkę, co do któych dostarczone przez dostawcę wyniki badań wykazują brak przekroczenia
dopuszczalnych przepisami stężeń zanieczyszczeń w tym Glifosatu.
2. niezależnie od tego samodzielnie przeprowadza kontrolę dostarczonych partii kasz, zlecając ich
badanie m.in. na zawartość Glifosatu w akredytowanych laboratoriach.

Kupiec

Kupiec Kasza jaglana 400 g
(nr partii: 03-2020 A163; 08.2020 B323)

28.02.2020

Kupiec

Kupiec

Melvit

Kupiec Kasza jaglana 400 g
(nr partii: 03-2020 A163)

Kupiec Kasza jaglana 400 g
(nr partii: 03-2020 A163)

Szczytno Jaglane Płatki Błyskawiczne 400g
(nr partii 190610/77 25.06.2019 11:42)

01.10.2019

Producent informuje, iż w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, nie ustaje w wyjaśnianiu
otrzymanych od nas informacji.
Producent poinformował, że po otrzymaniu wiadomości spółka zleciła akredytowanemu laboratorium również
próby przechowalnicze zakwestionowanej partii nr 08.2020 B323. Badanie wykazały, że pozostałości Glifosatu
w tym produkcie nie przekracają Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości Pestycydów.

Dystrybutor wskazywał, iż obecność niezależnego „recenzenta” jakości artykułów spożywczych jest ważna
dla całego rynku.

Producent poinformował, iż:
1. rozpoczął wprowadzanie działań korygujących, mających za zadanie jak najszybciej wyeliminować ujawnioną
niezgodność.
a) weryfikuje wtórniki prosa i kaszy jaglanej od zakwalifikowanych dostawców poprzez badania
w akredytowanym laboratorium na zwartość glifosatu.
b) wystosował prośby do dostawców o zlecenie dodatkowych badań surowców i udostępnienie wyników.
2. dział zakupów został zobowiązany do zebrania dodatkowych ofert od potencjalnych dostawców prosa i jagły.

2020.01

Dystrybutor poinformował, iż nasz sygnał stał się impulsem do szerszej debaty ze wszystkimi dostawcami
kasz z jakimi współpracuje i ma nadzieję, że podjęty wspólny dialog będzie skutkował wyjaśnieniem
niejasności jakie towarzyszą stwierdzaniu obecności glifosatu oraz w długoterminowym ujęciu - naprawą
sytuacji. Dystrybutor podkreśla, iż producenci kasz angażują się w temat.

2020.01

Producent wskazuje, iż:
1. dołoży wszelkich możliwych starań, aby w jeszcze większym stopniu zagwarantować, aby wprowadzane
przez niego do obrotu produkty spełniały obowiązujące wymogi i normy.
2. uzgodnił z dostawcą, ze w celu lepszego zabezpieczenia produktów dostawca wprowadzi zakup ziaren
zbóż wyłącznie od dostawców, którzy będą w stanie zagwarantować surowiec zgodny z wymogami
i obowiązującymi przepisami prawa oraz wypełnią stosowne oświadczenie.
3. dostawca podjął również rozmowy ze swoimi dostawcami ziaren oraz skupami, aby egzekwowali od
rolników składane oświadczenie o niestosowaniu Glifosatu.
4. zwiększona zostanie również częstotliwość badań produktu przez dostawcę na zawartość Glifosatu.
Badania wykonywane będą jeden raz w kwartale.
5. producent jako podmiot wprowadzający produkt do obrotu, również zwiększy częstotliwość
wykonywanych przez nią badań produktu na obecność Glifosatu.

2019.09

Producent informuje, że produkt jest w pełni bezpieczny.

2019.09

Producent podsumowuje, że wszystkie przeprowadzone przez akredytowane laboratoria badania próbek
kaszy jaglanej, wykonane zarówo na etapie dostawy kaszy jako surowca przez ich dostawców, jak i te
zlecone przez Spółke, w tym również dotyczące obydwóch partii zakwestionowanych, wykazały, że
pozostałości Glifosatu w tym produkcie nie przekraczają dopuszczalnych norm i tym samym produkt jest
w pełni bezpieczny, co zostało potwierdzone dostarczonymi dokumentami.

2019.09,
2020.01

Producent poinformował, iż podjął decyzję o wycofaniu zakwestionowanej partii produktu. Decyzję podjął
samodzielnie:
1. pod wpływem badania przeprowadzonego przez PPIS w Koninie, które wykazało przekroczenie
dopuszczalnych norm glifosatu w produkcie.
2. pomimo braku zakończenia postępowania wyjaśniającego i zaleceń do wycofania.
Producent oświadczył, iż:
1. surowce, zgodnie z opracowanym harmonogramem, pod kątem pestycydów badane są raz na kwartał
2. marki własne dla poszczególnych sieci handlowych są badane średnio raz na miesiąc,. (dot. danej
grupy asortymentowej) Spektrum analiz: fizykochemia, metale ciężkie, mikrobiologia, pestycydy
i mykotoskyny.
3. z reguły działania podejmowane są w przypadku, gdy informacje o niezgodności potwierdzona
jest przez dwa zbieżne wyniki przedstawione przez niezależne laboratoria. W innym przypadku nie
podejmuje się działań.

Dotyczy
badania

Podjęte działania

2020.01

Bezpośrednio po zgromadzeniu danych, z poszczególnych badań, producent zadeklarował
ponowną kwalifikację dostawców i aktualizację harmonogram badań.

2019.09

Uwzględniając powyższą częstotliwość badań własnych i zewnętrznych danych surowców,
przekroczenie glifosatu zostało odnotowane przez producenta tylko raz, w gryce.
Producent poinformował, iż:
1. w dniu 03.02.2020 zakład poddał się kontroli PPIS Ostrołęka poprzez udostępnienie pobrania prób z magazynu
oraz przedstawił jej wynik analizy laboratoryjnej zakwestionowanej partii zgodny z obowiązującymi normami.
2. dział zakupów zebrał dodatkowe oferty od potencjalnych dostawców prosa i jagły i podpisał nowe kontrakty
zobowiązujące dostawców do udostępnienia przed dostawą badań laboratoryjnych konkretnych partii
z akredytowanych podmiotów potwierdzających zgodność parametrów jakościowych surowca z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa. Działanie spotkało się z dużym oporem dostawców. Część odmówiła
podpisania kontraktów.

Szczytno Jaglane Płatki Błyskawiczne 400g
(nr partii 190610/77 25.06.2019 11:42)
Melvit

04.02.2020
Melvit Płatki Jaglane Błyskawiczne 500g
(16.03.2021 190919/170 22.09.2019 18:44)

Sonko

Risana Kasza Jaglana 200g
382.9 04:19; 382.9 04:20;
Risana Kasza Jaglana 400g
15.08,.2020 715.9 23:51 PL

14.02.2020

Sonko

Risana Kasza Jaglana 400g
15.08,.2020 715.9 23:51 PL

21.02.2020

Pełnomocnik producenta poinformował, że spółka wzorcowo spełnia szereg norm żynwościowych,
dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz posiada odpowiednio przeszkoloną kadrę
kierowniczą w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produkowanej żywności, prowadzonej
dokumentacj, w tym autentyczności surowców, a także mapowania możliwych zagrożeń i metod
zapobiegania im - co potwierdza szereg posiadanych certyfikatów (IFS, BRC, HACCP oraz ISO
9001:2015. W styczniu 2020r. spółka przeszła pozytywnie audyt przeprowadzony przez TÜV NORD
Polska Sp. z o.o.

Producent sygnalizuje ogólnoświatowy problem obecności pozostałości glifosatu w produktach zbożowych.
Producent widzi potrzebę głębszej analizy i podjęcia wspólnych, być może odgórnych, działań
zmuszających dostawców surowca do poprawy jakości upraw i ograniczeń związanych ze stosowaniem
pestycydów.

2019.09;
2020.01

Pełnomocnik producenta w piśmie wykazywał nierzetelność, brak wiarygodności (akredytowanej) metody
badawczej stosowanej w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
(„metodologie odbiegają od standardów stosowanych na rynku”) i nieprawidłowy wybór próbki do
przeprowadzonego przez nas badania. Ponadto wskazał na fakt posiadania wyników badań wykonanych na
zlecenie Spółki oraz dostawcy kaszy, które nie potwierdzają naszych wyników. Również informuje, że wcześniejsza
kontrola SANEPIDu nie wykazała przekroczeń.

Oczekuje zaniechania publikacji Raportów w oparciu o „nierzetelne i niewiarygodne badania”. Dalsze
rozpowszechnianie przez nas raportów może zostać zakwalifikowane jako działanie naruszające dobra
osobiste Spółki.

2019.09,
2020.01

Pełnomocnik podesłał pismo z PPIS z Wrocławia, z którego wynika iż próbka oznaczona 07/HZ/2020/1/1/1 z dnia
14.02.2020 pobrana w dniu 05.02.2020 z archiwum zakładowego w zakresie zbadanych parametrów była prawidłowa.

Pełnomocnik podtrzymał swoje oczekiwania z dnia 14.02.2020r.

2020.01

