0

Natur-Drogeriet A/S

side 1 af 3

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer og færdigvarer på lager samt gennemgået procedurer
Nydamsvej 13

for varemodtagelse af økologiske fødevarer og konventionelle

8362 Hørning

fødevarer, OK. Set håndtering, arbejdsseddel og pakning af

10610990

hybenpulver, OK. Set håndtering af urtepencil og fremstilling af

4646

kosttilskud i kapsler og medarbejdernes påklædning, OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
1

produktionslokaler, vaskerum og lagerlokaler, OK. Gennemgået

1

procedurer for ekstra rengøring i mellem konventionel og

1

økologiske produkter samt mellem allergene fødevarer, OK. Der

1

er faste procedurer for rengøring i mellem produkter, daglig
rengøring, ugentlig rengøring m.v., OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at porte er

1

tætsluttende og at lokalerne er vedligeholdte, OK.

1

Virksomheden er tilknyttet en skadedyrsordning.

1

Virksomhedens egenkontrol: Har set seneste analysecertifikat
af 4. maj 2018 for kontrol af indhold af THC, som ligger under
den vejledende aktionsgrænse 2,0 mg/kg for hampefrø, OK.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: højt indhold af protein, kostfibre og
omega-3 og indeholder omega-6 og -9 på mærkningen af
afskallede økologiske Hampefrø, højt proteinindhold på
hjemmesiden www.natur-drogeriet.dk for "Ærteprotein pulver"
samt på produktet, hvor der på forsiden er fremhævet "83%
protein", som sidestilles med højt proteinindhold.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Følgende er konstateret: på hjemmesiden
www.natur-drogeriet.dk fremgår følgende uspecifikke
ernæringsanprisning "masser af næringsstoffer" fra

X

X

sojabønner, mung-bønner, grønne ærter, kikærter, røde linser,
azuki-bønner og brune linser om produktet økologisk
Basis-Farsmix, en ikke godkendt ernæringsanprisning
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"sprængfyldt med klorofyl" om produktet økologisk Grønkål complex pulver.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da det for
Basis-Farsmix kun fremgår på hjemmesiden og ikke på selve mærkningen af produktet, for produktet Grønkål
complex pulver er det en gammel etiket fra 2014 og en vare der måske udgår af sortiment. Endvidere rettes det
hurtigst muligt til på hjemmesiden.
Vejledt generelt om ernærings- og sundhedsanprisninger, og konkret om den godkendte ernæringsanprisning
"indeholder et næringsstof eller andet stof" med henvisning til artikel 5 samt bilaget i anprisningsforordningen
nr. 1924/2006.
Kontrolleret obligatorisk mærkning som bl.a. ingrediensliste, forhandler/producentoplysninger, holdbarhedsdato
og næringsdeklaration (for de produkter, hvor det er et krav) på følgende økologiske fødevarer: afskallede
hampefrø, hele hampefrø, basis-farsmix, cistus (urt til te), hele mandler, grøn intensity (hvede- og
byggræspulver), baobabpulver, hybenpulver, OK.
Vejledt generelt om reglerne for mærkning med tilsætningsstoffer.
Gennemgået forbrugerklage vedrørende mærkning af økologisk hybenpulver med "anvendelse 1 tsk. indtages 3
gange dagligt i forbindelse med et måltid. Virksomheden oplyser en anvendelse for at imødekomme forbrugerne
og de angiver 3 gange dagligt i forbindelse med 3 hovedmåltider. Desuden anvendes der på hjemmesiden
sundhedsanprisninger, som er på on-hold listen, og en betingelse for anvendelsen af anprisningerne er, at de er
gældende ved et dagligt indtag på mindst 2,5 g hybenpulver 2 gange dagligt. Ingen anmærkninger. Vejledt om at
det altid vil være en konkret vurdering af hele et produkts markedsføring om hvorvidt et produkt klassificeres
som et kosttilskud eller en almindelig fødevare. I dette konkrete tilfælde er der ikke noget som indikerer, at
økologisk hybenpulver er et kosttilskud.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningerne "bidrager til fysisk velvære",
"bidrager til kroppens normale immunsystem", "medvirker til at understøtte fordøjelsen", "bidrager til en
normalt fungerende fordøjelseskanal", "bidrager til kroppens naturlige forsvar", "bidrager til kroppens naturlige
forsvar", "understøtter immunsystemet", "medvirker til at holde leddene sunde og fleksible" og "medvirker til at
bevare leddenes mobilitet".
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Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, at EFSA har anprisninger under
vurdering, som omhandler det pågældende stof/planteingrediens, herunder at sammenhængen mellem
stoffet/planteingrediensen og anpriste effekter er i overensstemmelse med ID-numrene.
Godkendelser m.v.: Virksomheden er korrekt registereret som importør af fødevarer herunder kosttilskud fra
andre samhandelslande.
Vejledt om reglerne for import af økologiske vegetabilske fødevarer fra tredjelande, og at dette vil kræve en
ændring af aktiviteter og der vil skulle ansøges herom til Fødevarestyrelsen.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol af
økologiske produkter herunder kontrol af gennemførelse og registrering af modtagekontrol samt kontrol af, at
de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation vedr. følgende økologiske produkter: afskallede
økologiske hampefrø, hele hampefrø, grønkåls complex pulver, grøn intensity (hvede- og byggræspulver),
baobabpulver, cistus (urt til te), basis-farsmix, mandler.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning, sammensætning og markedsføring af ovennævnte
økologiske fødevarer. (Ø-mærket/EU-logoet//kodenummer/geografisk oprindelse/ingrediensliste). Vejledt
konkret om størrelsen af EU-logoet på enkelte økologiske produkter (cistus, hele hampefrø og mandler)
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring og fremstilling.
Kemiske forureninger: Har set analysecertifikat for kontrol af pesticider i økologisk kamille samt for kontrol af
pyrrolizidinalkaloider og intet påvist, OK.
Kontrolrapportteksten er udvidet under "mærkning og information" den 25. juni 2019.
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