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Product conforms to relevant UK and EU food safety legislation and will be free from adulteration, Genetically Modified materials or derivatives thereof. This 
product has not undergone any ionising radiation process. Signed delivery notes indicate receipt of goods in a satisfactory condition and retrospective claims 

cannot be upheld. The Chilli Doctor cannot accept complaints of infestation once product has been stored for more than seven working days after delivery. All 
complaints which are not substantiated by robust evidence will be automatically rejected. Shelf life cannot be extended but for self-extension it is recommended 

that organoleptic and microbiological testing is undertaken. The Chilli Doctor cannot be responsible for the functionality of shelf life extended product. 

 

 

 tCD Prohlášení o GMO  
 

I když je zřejmé, že Geneticky Modifikované Organizmy (GMO) nejsou ve své podstatě pro člověka škodlivé, tCD si je 
vědom, že nejsou populární u všech spotřebitelů. tCD se rozhodl, že nebude obchodovat s žádnými produkty 
obsahující GM materiály nebo jejich deriváty.  
 

Globální status pro chilli - pouze v USA je potvrzena historie pěstování GM chilli 
 
USA - 12 zkoušek geneticky modifikovaných chilli bylo provedeno v letech 1994 a 2000, ale žádné komerční odrůdy 
se staly výsledkem a zkoušení bylo zastaveno kvůli neoblíbenosti a z ekonomických důvodů. Žádné další zkoušky 
nebyly zdokumentovány.  
 
Peru - nelegální a geneticky modifikované látky jsou zakázány  
 
Čína - říká se, ze nějaké GM chilli zkoušky byly provedeny, ale nikdy to nebylo prokázáno  
 
Indie - žádné GMO chilli studie zdokumentovány  
 
Mexiko - žádné GMO chilli studie zdokumentovány 
 

tCD Prohlášení o Alergenech 
  

tCD si je plně vědom nebezpečí alergenních materiálů pro citlivé spotřebitele. Aktuální seznam EU: 
 
Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                                                                             
Arašídy (Ve skutečnosti všechny ořechy)   
Mléko   
Hořčice                           
Měkkýši    
Oxid siřičitý nad 10 ppm (V mnoha škrobech)  
 

Korýši 
Ryby 
Sója 
Celer 
Sezamová semínka 
Lupiny 
 

Deriváty výše uvedených 
 
Kontroly 

 

• Výrobky obsahující alergenní látky jsou vyloučeny, pokud je alternativa k dispozici.  
• tCD je zavázán ke kontrolování těchto alergenních materiálů a informování zákazníků o jejich přítomnosti v 
prodaném zboží.  
• Informace o alergenech jsou k dispozici zákazníkům, ať už v produktech nebo zpracovány dodavateli.  
• tCD ve svém skladu odděluje alergenní materiály od ostatních produktů. 
• tCD produkty jsou chráněny. 
 
Prohlášení alergenů se může měnit s vývojem společnosti, a proto bude každoročně revidováno, aby bylo zajištěno, 
že je vhodné pro daný účel. 
 
 
  


