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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret

Solsortevej 15

Tilbagetrækningsprocedure, herunder procedure for

7330 Brande

underretning af FVST. OK.

26430348

Kontrolleret Risikoanalyse, leverandørgodkendelse.
Virksomheden oplyser, at der udelukkende handles med
virksomheder inden for egen koncern. Af risikoanalysen
fremgår, at virksomheden stiller krav om indhentning af
leverandørerklæringer inden opstart af handel, herunder krav
om regelefterlevelse OK. Virksomheden oplyser, at eksempel
1

eftersendes.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. OK.

1

Mærkning og information:
Kontrolleret ernæringsanprisning "Kilde til calcium":

1

Virksomheden anvender for Danoninoprodukter følgende
ernæringsanprisning på egen hjemmeside: "Som alle andre
mælkeprodukter er Danonino også en kilde til calcium".
Kontrolleret efterlevelse af krav i forhold til anprisning som
mineralkilde for Danonino mix i 6x50g. Produktet angives at
indeholde 130 mg 16% af DRI. Følgende er konstateret:
Virksomheden oplyser, at ingrediensoplysninger på produkt og
hjemmeside genereres fra koncernens elektroniske systemer.
OK. Supplerende eksempel eftersendt. OK.
Kontrolleret ernæringsanprisning "Uden tilsat sukker":
Virksomheden anvender for ACTIMEL jordbær og ACTIMEL
hindbær på egen hjemmeside og på produkterne følgende
ernæringsanprisning: "Uden tilsat sukker". Virksomheden
oplyser, ACTIMEL hindbær-tranebær er udgået og fjernes fra
hjemmesiden straks.
For ACTIMEL jordbær kontrolleret efterlevelse af krav i forhold
til anprisning "uden tilsat sukker". Følgende konstateret:

X

X

Produktet angives at være uden tilsat sukker, men vurderes på
grund af tilsat jordbær at have et naturligt indhold af sukker.
Vejledt om, at hvis en fødevare, der anprises med ”uden tilsat
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sukker”, har et naturligt indhold af sukkerarter (fx naturligt indhold af sukker i en frugtgrød), skal det på
mærkningen være angivet ”Med et naturligt indhold af sukker”. Dette henviser til, at den mængde sukker, der er
i produktet, er naturligt forekommende. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Anprisningen anvendes af hele branchen. Frugt er tilsat som
smagsgiver og en almindelig bestanddel. Virksomheden afventer tilbagemelding fra FVST.
Tilbagemelding tilgået.
Særlige mærkningsordninger:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation vedr. økologiske produkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende
for virksomhedens aktiviteter.
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