Skrót do informacji z wyników kontroli jakości handlowej zagranicznych soków
 i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi).

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w III kwartale 2015 r. przeprowadził kontrole 6  przedsiębiorców prowadzących  sprzedaż  zagranicznych soków i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi). Celem kontroli była ocena jakości handlowej soków i nektarów z różnych owoców i warzyw, a także sprawdzenie przestrzegania zasad obrotu tymi produktami. Badaniem objęto ogółem 32 partie produktów, z których zakwestionowano 
3 partie (9,4%).

1. Jakość soków i nektarów
Badaniem laboratoryjnym objęto 12 partii wyrobów łącznej wartości 1282,00 zł. Nie  zakwestionowano jakości żadnej z badanych partii.
2. Ilość rzeczywista produktów
W 12 próbkach produktów(17 szt.) pobranych do badań laboratoryjnych  sprawdzono zgodność ilości rzeczywistej z deklaracją producenta na opakowaniu, nie stwierdzając nieprawidłowości.
3.  Prawidłowość oznakowania soków i nektarów
Sprawdzono prawidłowość oznakowania 32 partii soków i nektarów wartości 2289,00 zł.
W 1 placówce stwierdzono niewłaściwe oznakowanie 3 partii soków owocowych z importu (9,4%) wartości 242,00 zł. Na opakowaniach uwidoczniono oświadczenia żywieniowe w sposób nieadekwatny do informacji o wartości odżywczej i w sposób niepełny, poprzez umieszczenie informacji o treści „Bez dodatku cukru” z pominięciem informacji „zawiera naturalnie występujące cukry”, podczas gdy z tabeli wartości odżywczej wynika, że produkt zawiera 9g cukrów na 100ml.
 oraz nie posiadały przekroczonych dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności do spożycia.
4. Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia
Sprawdzono ogółem 32 partie soków i nektarów, nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.
5. Identyfikowalność towarów
Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumentację identyfikującą dostawców 32 partii ocenianych produktów oraz odnoszącą się do pochodzenia sprawdzanych produktów. 
6. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z posiadanymi 
wpisami. 
Wykorzystanie ustaleń z kontroli
- wydano decyzję administracyjną umarzającą postępowanie administracyjne wobec 1 przedsiębiorcy na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- skierowano 1 informację do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
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