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Virksomhedens egenkontrol: Egenkontrolprogram kontrolleret,
Norvangen 3D

herunder revision, tilbagetrækningsprocedure og reaktion på

4220 Korsør

analyseresultater. O.k.

36437995

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisning: Ingen tilsat
sukker.
Følgende er konstateret: På tre typer salater mangler teksten
1

"med naturligt indhold af sukker" og på chiagrød er

1

anprisningen ikke tilladt, da der er tilsat honning som
sødemiddel. Øvrige kontrollerede produkter, vand med

1

forskellige smage, shots, æggewrap og tre typer middagsretter

1

anprises ikke. Anprisning indgår i 5 dogmer på virksomhedens
hjemmeside. Vejledt generelt om reglerne for
ernæringsanprisninger. Virksomheden oplyser, at mærkningen
vil blive rettet. Overtrædelsen betragtes som bagatelagtig, da
det kun er et par produkter, ud af hele sortimentet, der er
anprist forkert, og virksomheden vil rette mærkningen.
Kontrolleret mærkning: Enkelte produkter er mærket med
"mindst holdbar til" dato i stedet for "bedst før". Virksomheden
oplyser, at det rettes straks. Overtrædelsen betragtes som
bagatelagtig. Kontrolleret vildledning: Kontrolleret brug af
anprisningerne uden gluten og uden laktose stikprøvevis.
Dokumentation o.k. Anprisningerne anvendes ikke på
produkter, hvor det ikke er relevant. O.k. Vejledt generelt om
regler for brug af ernæringsanprisninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens
importaktivitet. Det er konstateret, at virksomheden netop er
begyndt at samhandle fødevarer. Virksomheden oplyser, at de
straks anmelder aktiviteten til Fødevarestyrelsen. O.k. Når der

X

X

anprises med laktosefri, skal produkterne notificeres - det er de
ikke. Overtrædelsen betragtes som bagatelagtig, da reglerne
om særlig ernæring ændres pr. 20-7-16.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

04-05-2016

1 time 30 min.

Kontrolrapport
PALÆO FOODS ApS

Norvangen 3D
4220 Korsør
36437995

side 2 af 2

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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