Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2017.
V období od 1.1. 2017 do 31.1. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 433 úradných kontrol v zmysle
zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho bolo 244 kontrol
s nedostatkom.

Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

január

február

marec

apríl

máj

jún

spolu
1. polrok

2 433

2017

% kontrol s nedostatkami
10,0%
júl

august

september

október

november december

spolu
2. polrok

% kontrol s nedostatkami

* zarátané sú všetky úradné kontroly, aj v rámci spracovaných dát po uverejnení mesačnej správy v príslušnom mesiaci

Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2017
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Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené abecedne podľa stupňa)

Stupeň v rámci reťazca

Počet kontrolovaných
právnych subjektov

Kontroly s nedostatkom

28
35
423
3
24
225
29
34
35
94
63
986

1
53
52
3
3
110
2
5
3
10
2
244

Dopravcovia a distribútori
Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Malé predajne - ambulantný predaj
Malé predajne - stánkový predaj
Stredné predajne
VO sklad rastlinný
VO sklad zmiešaný
Výrobca vo svojej predajni - rastl.
Výrobcovia - rastl.
Výrobcovia - živoč.
Celkový súčet

Z celkového počtu 1 420 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené
v 225 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 15,8 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého
potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne
v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol je uvedený v tab. č.3.

Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch
potravinového reťazca

Typ činnosti
Baliarne
Dopravcovia a distribútori
Hypermarkety a supermarkety
Malé množstvá - živoč.
Malé predajne
Malé predajne - ambulantný predaj
Malé predajne - stánkový predaj
Malé predajne - trhovisko
Ostatné
Primárni výrobcovia - rastl.
Primárni výrobcovia - živoč
Stredné predajne
Veľkoobchodný sklad OZ
VO sklad živočíšny
Výroba mlieka

Kontroly bez
nedostatku
5
44
271
1
591
1
31
1
17
3
3
678
65
29
2

Kontroly s
nedostatkom
1
53
52
3
3

110

Počet kontrol celkom
5
45
324
1
643
4
34
1
17
3
3
788
65
29
2
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Výrobca vo svojej predajni - rastl.
Výrobca vo svojej predajni - živoč.
Výrobcovia - rastl.
Výrobcovia - živoč.
Dovozcovia
VO sklad rastlinný
VO sklad zmiešaný
Bitúnok
Celkom

41
5
107
76
87
32
58
41
2189

3

44
5
117
78
87
34
63
41
2433

10
2
2
5
244

Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov

Sledované
obdobie
2017

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori
a dopravcovia,
dovozcovia

Veľko obchodné
sklady

Hyper a
super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia
predávajúci hlavne vo
svojej predajni

Ostatné

(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím)

január

6

243

132

191

324

788

682

49

18

február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
788 (32,4 %), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne 682 (28,0 %),
hypermarkety a supermarkety 324 (13,3 %).
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Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci

Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu
Vykonaných bolo 201 importných úradných kontrol dovážaných surovín a potravín
rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 256 prekontrolovaných zásielok z tretích krajín.
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 35 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, vzorky
vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. Aktuálny stav je uvedený v tabuľke č.5:
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly

Typ kontroly
Importná kontrola rastlinného
pôvodu

Počet vzoriek Ukončené
celkom
vzorky
35

Nevyhovujúce
vzorky

Percento
z celkového
počtu

Množstvo
tovaru v kg

0

0

2068271,51

12

Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol

Celkový súčet zásielok z tretích krajín

Počet
kontrol
201

Počet zásielok
256

Množstvo tovaru v
kg
3280923,972

Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP
Výsledok importnej kontroly
Povolená zásielka
Dočasne pozastavená
Celkový súčet

Počet kontrol

Počet
zásielok

197
4
201

252
4
256

Množstvo tovaru v kg
3207632,772
73291,2
3280923,972
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Niektoré komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru
z tretích krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola).
Tab. č.8
Komodita
Grapefruity
Výživové doplnky
Ostatné cukrovinky
Kompóty
Rafinované oleje
Mandarínky
Káva zelená
Šošovica
Fazuľa
Oblátky
Ochutený nealkoholický nápoj
Arašidy upravené

Počet kontrol

Počet zásielok

Množstvo tovaru v
kg

26
16
12
6
10
10
3
6
6
6
2
5

26
16
12
12
10
10
7
6
6
6
5
5

163751,2
19222,636
168431,8
523277
214872
160906,17
22699
172561
115088
66310,25
19947,488
118343,488

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 2 433 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci bolo 244 úradných
kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami.
Celkove bolo uložených 90 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 3 219 EUR (v niektorých
prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).
Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili
v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov.

Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút – podľa typu činnosti
Typ činnosti
Hypermarkety a supermarkety
Internetový predaj
Malé predajne
Stredné predajne
VO sklad rastl.
Celkový súčet

Kontroly s
nedostatkom

Počet blokových pokút

Bloková pokuta
suma celkom

53

20

686

55
110
2
244

26
43
1
90

990
1 510
33
3 219
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Právoplatné rozhodnutia
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 109 rozhodnutí v celkovej
sume 1 115 750 EUR a uložených bolo v rámci nich 18 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 10 236,2 EUR, najvyššia
právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1 000 000 EUR.
Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov
a tovaru (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - počet kontrol
s nedostatkom v rámci relevantného stupňa v reťazci.

Typ nedostatku

Hygiena
technologického
zariadenia,
pracovné pomôcky
Hygiena budov,
hygiena
prevádzkarne

Počet
kontrol
s uvedeným
nedostatkom

Počet
Počet
Množstvo
nedostatko
prevádzok
v kg
v celkom

Cena v €

Stredné predajne: 41
Hyper a supermarkety: 16
Malé predajne: 8

67

64

119

0

0

66

139

0

0

46

98

0

0

42

55

0

0

37

92

2523,273

2481,44

20

55

0

0

15

20

0

0

13

87

189,938

448,18

10

11

0

0

9

65

0

0

8
7

11
10

0
0

0
0

Stredné predajne: 31
Hyper a supermarkety: 19
Malé predajne: 11

66

Hygiena skladovania

48

Osobná hygiena
Označenie nečitateľné,
nedostatočné alebo
nesprávne

45

Hygiena predaja
Dodržiavanie a
evidencia
teplotných režimov

Najviac kontrol
s nedostatkom
z celkového počtu

Stredné predajne: 23
Hyper a supermarkety: 14
Malé predajne: 8
Stredné predajne: 19
Malé predajne: 16
Hyper a supermarkety: 7
Stredné predajne: 14
Malé predajne: 10
Hyper a supermarkety: 6

37
21

16

po DS/DMT

15

Nedostatky v
dokumentácií

10

Nevyhovujúca
hygiena

9

Sanitačný poriadok,
evidencia
DDD, evidencia,

8
7

Stredné predajne: 12
Malé predajne: 5
Hyper a supermarkety: 4
Stredné predajne: 10
Hyper a supermarkety: 3
Výroba rast.: 2
Stredné predajne: 6
Malé predajne: 5
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 5
Stredné predajne: 4
Vžroba rast.: 1
Stredné predajne: 3
Výroba rast.: 2:
Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 3
Malé predajne: 3
Výroba rast.: 1
Hyper a supermarkety: 2
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výskyt škodcov
Nevyhovujúca
hygiena - Iné
Nevyhovujúce
laboratórne analýzy
HACCP, SPP a
podobné systémy
Vybavenosť šatní a
sociálnych zariadení

7

Stredné predajne : 2
Malé predajne: 2
Stredné predajne: 3
Hyper a supermarkety: 2

7

8

0

0

7

7

0

0

6

7

0

0

5

5

0

0

5

7

0

0

3

8

5,586

25,08

Hyper a supermarkety: 4
Stredné predajne: 1

7
Malé predajne: 3

6
Stredné predajne: 4
Hyper. a supermarkety: 1

5
Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 2

Neplnenie opatrení
Klamlivo označené
alebo ponúkané na
predaj klamlivým
spôsobom

5
Hyper a supermarkety:
Stredné predajne:

3
Výroba: 2
Malé predajne: 1

Registrácia
Poškodený obal,
tovar
Vysledovateľnosť
Školenie
zamestnancov
Kvalita potravín
Nevhodné na ľudskú
spotrebu
Nakladanie s
odpadom
Hygiena prepravy
Neznámy pôvod,
neschválený alebo
neregistrovaný PPP
Neohlásenie
zásielky
Celkový súčet

3

3

3

0

0

3

Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 1

3

7

17,783

17,41

2

Malé predajne: 1

2

3

0

0

2
2

3
2

0
0

0
0

2

2
2

2,7

8,77

0
0

0
0

Malé predajne: 1

2
2

Výroba živ.: 1
Hyper a supermarkety: 1

2
Malé predajne: 2

2
1

Výroba rast.: 1

2
1

1

Malé predajne: 1

10
1

1

29,7

25,25

Malé predajne: 1

1
244

1
225

1
838

0
2768,98

Komentár niektorých zistených nedostatkov

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
Nedostatku
výrobcom nebolo predložené rozhodnutie RÚVZ a nie je registrovaný na RVPS
výrobca nemá dokumentáciu HACCP a SVP
u výrobku zistené prekročenie sumy konzervačných látok (E200-213) o 217 mg/kg (lim. 1500 mg/kg)
nebalené pekárske výrobky v prepravkách boli uložené priamo na podlahe
stredná výška písma 0,9 mmm, plocha obalu väčšia ako 80 cm 2
nepovolené použitie konzervačnej látky
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0
3006,13

nedodržaný obsah ovčieho syra vo výrobku Slovenská bryndza po vykonanom prepočte - zloženia podľa
údajov vo výrobnom denníku na sušinu
opadajúci náter stropu vo výrobnej miestnosti nad pracovnými stolmi, na ktorých sa manipuluje s potravinou
nesprávne označenie kódom výrobcu na vajci, nesprávne označenie dátumu minimálnej trvanlivosti na
dodacom liste
vozidlo na prepravu suroviny určenej na výrobu v nevyhovujúcom hygienickom stave
chýba teplomer a vlhkomer, evidencia nie je vedená
vo výrobnej časti prevádzky v ťažko dostupných miestach bola znečistená podlaha
Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis
nedostatku
preprava sterilizovaných výrobkov pri teplote pod bodom mrazu
výskyt väčšieho množstva nahromadeného odpadu PE fólií a kartónov v priestoroch medzi dverami
a uskladnenými potravinami v sklade cukroviniek
pracovníčka pracovala v sklade vo svojom súkromnom šatstve
znečistené vnútro skrinky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, sifón umývadla pri WC, vnútro chladničky na
skladovanie vajec a mriežka na chladiacom agregáte v chladiacom boxe
nevyhovujúce označenie na obale výrobku
nevyhovujúce označovanie výrobku Milenka Cider. Cider s príchuťou červenej ríbezle. DMT:11.08.2017, veľkosť
písma je menšia ako požadované 1,2mm a zistená prítomnosť farbiva E133 , ktoré nebolo uvedené v zložení
skorodovaný náter regálu s vínami v sklade potravín
Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis
nedostatku
potraviny trvanlivé pečivo, mäsové výrobky, mliečny výrobok, spracovaná zelenina neoznačené povinnými
údajmi
priestor príjmu tovaru v ktorom sa nachádzalo veľké množstvo rôzneho materiálu - regále, palety, koše, ktorý
neumožňoval dostatočné čistenie celej podlahy, zariadení a manipuláciu v tomto priestore
mäsové výrobky, syry rozbalené za účelom predaja primerane neskrátený dátum spotreby.
mäsové výrobky krájané neoznačené údajmi o zložení a dátume spotreby
umiestňovanie na trh 4 druhov potravinárskych výrobkov nesprávne označených - v označení je prezentovaná
informácia s poukazovaním nato, že potravina má osobitné vlastnosti "bez gluténu", aj keď v skutočnosti majú
takéto vlastnosti všetky podobné potraviny. V označení je zdôraznená neprítomnosť určitej vzorky - Glutén
tovar po dátume minimálnej trvanlivosti
na regáloch s potravinami na predajnej ploche bolo zistené znečistenie prachom a výskyt hrdze a olupujúceho
sa náteru
predajca ponúkal na predaj čerstvé ovocie, zelinu a spotrebný tovar v mäsovom kútiku s mäsovými výrobkami a
syrmi v časti mäsového kútiku slúžiaceho na krájanie a vážení týchto výrobkov
v regály s predávanými cestovinami rozsypané potraviny, úlomky skla, nečistoty, spoločne predávané potraviny
- omáčky, chlebové placky, krmivo pre zvieratá a kozmetika
v priestore šatne a kancelárie vedúcej uskladnené pečivo a iný tovar určený na odpis, chladnička so syrmi
a čerstvými slepačími vajcami, fľaše, krabice, zvyšky farieb, polystyrén
hrubá vrstva námrazy v mraziacich boxoch so zeleninou a hydinou
znečistená kanalizačná vpusť v skladových priestoroch
predaj výrobku "Údené kosti z karé" neznámeho pôvodu
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"vyradené potraviny zreteľne neoznačené, neskrátený DS pri mäsových výrobkoch, potraviny predávané na
hmotnosť neoznačené údajmi o zložení a DS"
nepravidelne vedená evidencia o teplotách
výskyt prachu, pavučín a mŕtveho hmyzu na parapetnej doske okna tesne nad nerezovým strojom na krájanie
syrov a mäsových výrobkov v predajni
výskyt trusu hlodavcov na regáloch s ponúkanými potravinami (kakao, instantné polievky, cestoviny, múka,
strukoviny, ryža, extrudované výrobky, koreniny, čipsy, čokolády, cukrovinky, keksy)
zistené predmety osobnej potreby, nesúvisiace s činnosťou
predavač nepoužil pri manipulácii s nebalenými potravinami ochranné pracovné pomôcky
vajcia voľné boli uchovávané pri nižších teplotách ako určil ich skladovanie prevádzkovateľ potravinárskeho
podniku
kafilerické nádoby po odstránení odpadu nevyčistené, zapáchajúce
výskyt množstva kondenzovanej vody, vytekajúcej z výparníka chladiarenského zariadenia do zbernej nádoby,
ktorá čiastočne pretekala do chladiaceho priestoru s uchovávanou kvasenou kapustou
v mraziacej vitríne na predajnej ploche nameraná teplota -7,8°C, dvere nedoliehali, niektoré potraviny javili
známky rozmrazenia, prevádzkareň nevedie evidenciu teplôt v mraziacich a chladiacich zariadeniach
u nebalených lahôdkarských výrobkov bol zistený nesúlad v označení na originálnej etikete danej výrobcami
s údajmi na etikete vytlačenej z váhy
prevádzkovateľ nesplnil opatrenia uložené na mieste - podlaha v priestore príjmu tovaru bola poškodená,
necelistvá, ťažko čistiteľná, podlaha pri druhom vstupe bola necelistvá, v zlom stave údržby, znečistená
manipulačnou nečistotou, ťažko čistiteľná, v spodnej časti so štrbinou umožňujúcou vnikaniu škodcov z
vonkajšieho prostredia
mrazené mäso, sádlo, bravčové srdcia, morčacie krídlo, mv bez akéhokoľvek označenia, aspikové výrobky bez
označenia dátumu spotreby
arašidy na ľudskú spotrebu uskladnené spolu s krmivom pre zvieratá, smeti okolo lisovacieho stroja,
v mraziacom boxe na pekárske výrobky handra pohodená na podlahe a obalový materiál na podlahe
porozhadzovaný, znečistená podlaha za regálmi s cukrovinkami a na boku chladiaceho boxu
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nemá vypracovaný plán HACCP a hygienicko - sanitačný program na
prevádzku
nedostatočná evidencia úkonov vyplývajúcich z plánu HACCP
na podlahe a paletách v skladovacích priestoroch boli na viacerých miestach zistené znaky prítomnosti
hlodavcov, výskyt exkrementov hlodavcov, na podlahe pod paletami s nealkoholickými nápojmi a pivom v
predajných priestoroch boli na viacerých miestach zistené znaky prítomnosti škodcov- exkrementy hlodavcov a
kukly hmyzu
sýtená limonáda - nevyhovuje pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva kyseliny cyklamovej vo
vzorke
poškodený betónový obrubník v mraziacom boxe a poškodená kovová zárubňa pri dverách v chladiacom boxe
v chladiacej vitríne určenej na dopredaj boli uskladnené mäkké mäsové výrobky pri nevyhovujúcej teplote
chýbajúce kryty na svietidlách na príjme potravín a na príjme pečiva
nehygienické skladovanie jednorazových rukavíc, papierových tácok a ostatného obalového materiálu
nebalené pekárske a cukrárske výrobky neboli v blízkosti ich umiestnenia označené alergénmi, nebalené
cukrárske výrobky neboli v blízkosti ich umiestnenia označené DMT resp.DS
v šatni a ani na toalete nie je funkčný prívod teplej vody, pracovníci chodia do prípravovne cez nočný sklad
pečiva si umývať ruky

Ovocie, zelenina

Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov, škrupinové ovocie
v otvorených chladiacich zaradeniach na úseku čerstvého ovocia a zeleniny, bol priestor v prednej časti pod
mriežkami znečistený, rovnako aj okolie odtokov nachádzajúcich sa v tomto priestore. Taktiež otvorené
chladiace zariadenie na mliečne výrobky, čerstvé droždie a majonézy boli drážky spodných políc znečistené a
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vyskytovali sa známky korózie
umiestňovanie na trh 2 druhov čerstvého ovocia nevhodného na ľudskú spotrebu, z dôvodu výskytu hniloby
chladiaca vitrína s vystavovaným čerstvým ovocím a zeleninou bola poškodená, mala prasknutý bočný sklenený
panel, ktorý bol prelepený poškodenou, olupujúcou sa bielou nálepkou, mala poškodené plastové kryty svetiel,
z bočnej vonkajšej strany chýbali kusy bočnej plastovej steny na dvoch miestach, bola zanesená hrubými
nánosmi nečistôt a prachu
znečistená stena v sklade ovocia a zeleniny
predajca ponúkal na predaj čerstvé ovocie, zelinu a spotrebný tovar v mäsovom kútiku s mäsovými výrobkami a
syrmi v časti mäsového kútiku slúžiaceho na krájanie a váženie týchto výrobkov
spoločné skladovanie zeleniny vyradenej z predaja s ovocím a zeleninou určenými na predaj
predajca nenahlásil zásielku čerstvého ovocia a zeleniny z Poľska
znečistená chladiaca vitrína na zeleninu - krycie mriežky

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ.
Celkovo bolo odobratých 452 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.
Ukončených bolo doposiaľ 377 vzoriek, z ktorých 15 nevyhovelo požiadavkám platnej
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 3,9 %.

Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek

Typ kontroly

Počet vzoriek celkom

Ukončené
vzorky

452

377

Celkový súčet

Nevyhovujúce
Množstvo tovaru v kg
Percento
vzorky
(celkový počet vzoriek)
15

3,9

2513574,919

Prvovýrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori a dopravcovia

Veľkoobchodné sklady

Hyper a super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia predávajúci
hlavne vo svojej predajni

Ostatné

Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch

31

155

27

53

102

66

14

2

2

10/12

Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.13 Niektoré nevyhovujúce vzorky:
NAZOV_VZORKY
Muller Thurgau

NEV_ZNAK
oxidácia v chuti a pachu

Vlašské orechy ENSA á 200 g

orechy s výskytom vlastných prímesí (zvyšky škrupín), mechanických
nečistôt (vlasy, papier) a povrchovo-mechanického poškodenia
pach nečistý po zoxidovanom tuku, nadlimit množstva častí škrupín
alebo cudzích častíc
Toreador Alkoholický nápoj z ovocného čírosť - zákal, vôňa - nečistá, po oxidácii, chuť - nečistá, po kyseline
vína s cukrm a sladidlami
octovej, myšina
Tokaji Sárga Muskotaly víno biele
pach,chuť nečistá po oxidácii a korku
polosl
Červená perla víno červené polosladké zoxidované víno
Sanpellegrino La Limonata

nevyhovela v originálnom označení obsah citrónovej šťavy 12% a
glukózo-fruktózový sirup , na dolepke 16% a cukor a čl.15 a13 výživové hodnoty v originály prelepené dolepkou

Alibernet ružové 2013
obsah cukru nezodpovedajúci označeniu polosuché pre vyšší obsah
Castillo San Simón JUMILLA

víno v chuti a pachu nečisté, po oxidácii, chýba označenie v štátnom
jazyku

Riesling 2009 víno z Nového Zélandu
nesprávny údaj o obsahu alkoholu
Milsy, Monika Smotanová nátierka á
200 g
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Maslo 82% NIKA

zistené odchýlky v znaku pach: nečistý, zatuchnutý, kyslý,
prekročenie koliformných baktérii v množstve 9900KTJ/g

DADINE . polpa di pomodori -

stredná výška písma

Arom. nápoj na báze vína, sýtený - Gold -stredná výška písma povinných údajov 1,1 mm, označenie miesto
cuvee
aromatizovaný - aromatický, neúčelové označenie "výrobok spĺňa
požiadavky STN EN"
Chardonnay biele polosladké víno
v označení chýba proveniencia, v pachu a chuti je víno nečisté,
po korku a oxidácii
Biela perla víno biele suché

neprijateľné pre ľudskú spotrebu pre nečistý pach a chuť po oxidácii

Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR z údajov k 1.3. 2017
Bratislava, 2.3. 2017
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