Étkezési búzaliszttel kevert tönkölybúza liszteket vont ki a forgalomból a Nébih
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Közérdekű bejelentés alapján vizsgált 100% tönkölybúza liszteket a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatósági ellenőrzés során bebizonyosodott,
a termékek nagy mennyiségben közönséges étkezési búzalisztet tartalmaznak. A Nébih
kötelezte a forgalmazót a tönkölybúza liszt megnevezésű termékek forgalomból való
kivonására, függetlenül azok minőségmegőrzési idejétől.

Feltehetően egyes tönkölybúza lisztek közönséges búzaliszttel kevertek – informálta a
Nébih-et egy állampolgár. A hivatal ellenőrei a közérdekű bejelentésben megjelölt termékekből
szúrópróbaszerűen négyféle mintát vettek. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a gyanút: a
megmintázott termékek 100% tönkölybúza liszt helyett kb. fele arányban étkezési búzából
készült lisztet tartalmaztak.

A Nébih szakemberei helyszíni ellenőrzést is tartottak a lisztek előállítóinál. Az ott tapasztaltak
és a laboratóriumi eredmények alapján a Nébih kötelezte a forgalmazót, hogy az ellenőrzés
időpontjáig (2019. március 14.) kereskedelmi forgalomba került, a vizsgált termékekkel azonos
megnevezésű élelmiszereket további hatósági intézkedésig vonja ki a forgalomból,
minőségmegőrzési időre tekintet nélkül.

Az élelmiszer-vállalkozó azonnal megkezdte a 2019. március 14-e előtt kiszállított termékek
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forgalomból történő kivonását. Az eljárásban – a benyújtott dokumentumok alapján – jelenleg
az alábbi termékek érintettek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BIOPONT Bio tönkölybúza fehérliszt TBL-70; 1 kg
BIOPONT Bio teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300; 1 kg
VEGABOND Tönkölybúza fehérliszt TBL-70; 1 kg
VEGABOND Teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300; 1 kg
Eccofood Tönköly búzaliszt fehér finom őrlésű TBL-70; 1 kg
Eccofood Tönköly búzaliszt teljes kiőrlésű TGL-300; 1 kg

Az eljárás folyamatban van, az érintett cég adatai és a jogsértés részletes leírása (többek
között a laboratóriumban mért értékekkel) elérhető a jogsértés listán: http://portal.nebih.gov.hu
/jogsertesek
.

A Nébih – további mintavételekkel – megkezdte a termékkör átfogó vizsgálatát is, melynek
eredményéről a későbbiekben a hivatal weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
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