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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside (www.knorr.dk og www.becel.dk).

Ørestads Boulevard 73
2300 København S

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret mærkning på Knorr

45963128

Creamy Tomato Soup økologisk, Knorr Creamy Broccoli Soup og
Lipton Inspiring Ceylon organic i forhold til økologireglerne.
Følgende er konstateret: Produkterne er bortset fra ganske få
detaljer kontrolleret uden anmærkninger. På produkterne er
der konstateret mindre mærkningsfejl vedr. manglende
oversættelse af geografisk oprindelse.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, henset til overtrædelsens
karakter.
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Kontrolleret anvendelse af nøglehulsmærkning på Knorr
Creamy Tomato Soup økologisk, Becel med smør & solsikkeolie,
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Becel with almond- & coconut oil og OMA til madlavning 4 %.
Ingen anmærkninger.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomheden har på kontrolbesøget fremvist ændret
mærkning af produktet Knorr Fond Kalv 1l. Virksomheden har
den 20. juni 2018 oplyst, at det er produkter med den ændrede
mærkning der vil blive sendt på markedet. Mærkningen er
ændret til karamelliseret sukker.
Tilsætningsstoffer m.v.: Det indskærpes, at virksomheden
senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat
vitaminer eller mineraler omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse
om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer skal
fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn,
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ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Produktet Becel med smør &
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solsikkeolie er tilsat 800 µg vitamin A og 20 µg vitamin D og produktet Becel with almond- & coconut oil er tilsat
800 µg vitamin A og 7,5 µg vitamin D. Produkterne er ikke notificeret til Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en fejl. Vi vil straks notificere dem.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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