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Fødevarerejseholdet har d.d. foretaget opfølgende kontrol. Der
er udleveret retssikkerhedsblanket med klagevejledning og
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oplyst om gebyrbetaling.

4230 Skælskør

Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse.

14983007

Virksomheden oplyste, at efter indskærpelsen ved forrige
kontrol hvor tekst på Farchioni Olie extra vergine de olivia
oliens flaskeetiket kunne gnides af har virksomheden været i
Italien hos leverandør og disse ville fremover bruge nye
etiketter med laserprintning fremfor den nuværende inkjet
etiket. Virksomheden har indtil d.d. ikke modtaget flasker fra
leverandøren med de nye etiketter. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Fulgt op på indskærpelsen fra forrige kontrol,
hvor der på "Il Calolare" olien var mærket med "Koldpresset
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ufiltreret". Virksomheden oplyste, at de arbejder på at få
ændret den omhandlede tekst så den opfylder lovens krav.
Olier med de nye etiketter er indtil d.d. ikke fremkommet fra
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leverandøren. Ingen anmærkninger.
Der er fulgt op på indskærpelsen fra forrige besøg.
Virksomheden oplyste, at de efter forrige kontrol, hvor der blev
konstateret, at olien "Farchioni Olio Extra Vergine de Olivia"
ikke var mærket på den rigtige måde, idet den danske tekst var
anført på dansk på bagsideetiketten, har været hos
leverandøren i Italien, og den danske tekst vil fremover være
påført flaskens forside på etiketten. Der er indtil d.d. ikke
modtaget nye flasker med den rigtige etiket til Danmark. Ingen
anmærkninger.
Det er drøftet med virksomheden hvorledes der skal reageres i
forhold til mærkningsfejl på produkter på engroslagre. Det er
ved tidligere tilsyn vurderet at detailsalget af det parti, der er
leveret til detailbutikkerne på det pågældende tidspunkt kan
forhandles. Virksomheden valgte at blokere deres engroslagre i
Danmark og i samhandelsland. Det er drøftet med
virksomheden at det ikke vil være muligt at videresende de
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blokerede flasker fra engroslager til detail med
mærkningsfejlene før der er fundet en løsning på rettelse af
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45 min.
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mærkningsfejl på produktet. Virksomheden oplyser at de pågældende varer ikke vil blive sendt ud i detailleddet
før der er fundet en løsning på mærkningsfejlene.

15-05-2017

