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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der er ikke fulgt op på
sanktionen fra sidste kontrol på dette tilsyn.
Gl. Kjølvej 3

Kontrolleret opbevaring og adskillelse på lageret. OK.

8920 Randers NV

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

35836705

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktivitetensamhandel. Virksomheden er korrekt
registreret til indførsel af fødevarer. Vejledt generalt angående
import fra 3. lande.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
fødevareaktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante

1

økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende

1

kalenderår (modtagekontrol, krydskontrol, dokumentation,
adskillelse/identifikation, samhandel, opdateret
økologirapport). OK.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer herunder

1

EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer. Ingen anmærkninger.
Produkterne kommer fra England.
Følgende er konstateret: Teksten EU-jordbrug /ikke EU-jordbrug
fremgår kun på engelsk.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at denne tekst skal være på dansk eller et
tilsvarende sporg.
Følgende er konstateret: På kosttilskudet Food-Grown Daily
Multi nutrient er artiskokpulver er økologisk. Virksomheden
har ikke kunne modtage dokumentation på at den engelske
leverandør er underlagt økologikontrol - kun dokumentation
for ingrediensen er økologisk.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser, at
mærkningen ændres. Vejledt generalt om reglerne for
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mærkning med økologi
Kontrolleret at kosttilskudene Food-Grown Daily Multi Nutrient (bespoke teenboy), Food-Grown Daily Multi
Nutrient (bespoke teengirl), Food-Grown Breast-feedig complex (bespoke woman), Food-Grown Vitamin C &
zinc (bespoke child) og Pure strenght Omega 3 er anmeldt, OK. Kontrolleret de obligatoriske
mærkningsoplysninger for førnævnte kosttilskud og at mængderne af vitaminer og mineraler er i
overensstemmelse med reglerne, OK.
Har vejledt konkret om at kilderne til vitaminer og mineraler skal fremgå af ingredienslisten, som de også har
angivet i anmeldelsen af kosttilskud. Har vejledt om angivelse af mængde af indholdsstoffer udover vitaminer og
mineraler, skal være gennemsnitsværdier fastlagt på grundlag af producentens analyse af produktet. Har vejledt
om at virksomheden får indhentet produktspecifikationer, således at de kan se alle ingredienser inkl. evnetuelle
tilsætningsstoffer samt om hvorledes et ekstrakt er fremstillet.
Vejledt om den nye bekendtgørelse for kosttilskud, om vejledningen af kosttilskud og DTU's grundlag.
Vejledt om bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre end vitaminer og mineraler til fødevarer.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Analyser/baggrundsdokumentation for
bambuskrus. Endvidere kontrolleret mærkning /brugsanvisningen til kunderne på bambuskrus. OK.
Virksomheden køber pt. varerne i EU. Vejledt generalt om reglerne for import af produkterne herunder fra Kina.
Vejledt konkret om muligheder for brug af sundhedsanprisninger, og at det er fx de enkelte vitaminer og
mineraler, som har fået en godkendt sundhedsanprisning og ikke et konkret kosttilskud.
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