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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg på 20.000 kr.
Hans Tausensgade 46E

fremsendt for markedsføring af farlige fødevarer. Følgende er

5550 Langeskov

konstateret: Tomatsuppe: I opskriften fremgår det, at der er

38033344

tilsat bladselleri til suppen. På etiket til produktet fremgår

6247

bladselleri i ingredienslisten, men bladselleri er ikke fremhævet
i ingredienslisten. Der er bl.a. også tilsat fløde til tomatsuppen.
4

Fløde er fremhævet i ingredienslisten. Virksomheden har
senest fremstillet tomatsuppe den 22. maj 2019.
Virksomheden sælger færdigpakkede fødevarer engros.
Fødevarestyrelsen har taget billeddokumentation af etiketter

2

og recepter på supper og færdigretter. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: "Vi har tidligere fremhævet bladselleri

2

som allergen i ingrediensliste på færdigretter, som vi

1

fremstillede i tidligere virksomhed på anden adresse.
Fødevarestyrelsens tilsynsførende vejledte dengang om at
bladselleri ikke var et allergen der skulle fremhæves i
ingredienslisten. Da vi fik at vide at bladselleri ikke var omfattet
af kravet om fremhævelse i ingredienslisten, ophørte de med
at fremhæve det i ingredienslisterne."
Fødevarestyrelsen har gennemgået kontrolrapporter fra
tidligere kontrolbesøg på anden adresse og været i kontakt
med de tidligere tilsynsførende, der er tilgængelige. Der er ikke
fundet dokumentation for den vejledning virksomheden
beskriver og virksomheden har heller ikke selv kunne vise
nogen dokumentation for deres udsagn.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret visning af
Fødevarestyrelsens kontrolrapporter på virksomhedens egen
hjemmeside.
Det indskærpes at kontrolrapporter skal vises på
virksomhedens hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har en hjemmeside,
hvor de markedsfører fødevarer. Kontrolrapporter vises ikke på

X

virksomhedens hjemmeside.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: "Vi troede at
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det kun var detailvirksomheder, som skulle offentliggøre kontrolrapporterne på deres hjemmeside.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret QUID-mærkning af ingredienser på etiketter til
færdigpakkede fødevarer, som virksomheden fremstiller i forhold til virksomhedens opskrifter. Kontrolleret
trøffel jordskokkesuppe, kyllinge-karrysuppe, indisk græskarsuppe og tomatsuppe. Det indskærpes, at mængden
af en ingrediens, der er anvendt til fremstilling af en fødevare, skal angives, hvis den pågældende ingrediens
indgår i varebetegnelsen for fødevaren. Følgende er konstateret: I opskrift til produktet "trøffel
jordskokkesuppe", fremgår det at der bl.a. er anvendt jordskokker. På etiket til færdigpakket trøffel
jordskokkesuppe er jordskokker nævnt i ingredienslisten, men uden mængdeangivelse. I opskrift til produktet
"kyllinge-karry suppe", fremgår det at der bl.a. er anvendt kyllingekød. På etiket til færdigpakket "kyllinge-karry
suppe", er kylling nævnt i ingredienslisten, men kyllingekød er ikke angivet med mængdeangivelse. I opskrift til
produktet "Indisk græskarsuppe", fremgår det at der bl.a. er anvendt butternut græskar. På etiket til
færdigpakket "Indisk græskarsuppe", er butternut nævnt i ingredienslisten, men butternutgræskar er ikke
angivet med mængdeangivelse. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt om regler for angivelse af
ingredienser i ingredienslisten.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning med krydderi ingredienser på færdigpakkede fødevarer.
Følgende er konstateret: Der er bl.a. tilsat spidskommen og gurkemeje til produktet indisk karry suppe.
Spidskommen og gurkemeje er ikke angivet som ingredienser i ingredienslisten. Garam masala er angivet som
ingrediens, og denne indeholder bl.a. spidskommen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for angivelse af ingredienser herunder kategorier
af ingredienser i ingrediensliste.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning og fremhævelse af allergene ingredienser i ingrediensliste på færdigpakked
fødevarer, som virksomheden fremstiller (supper og færdigretter). Det indskærpes at stoffer der kan fremkalde
allergier eller intolerance visuelt skal fremhæves på en måde, så det tydeligt adskiller sig fra resten af
ingredienserne. Følgende er konstateret: Bolognese og vegansk bønneragout: I opskrifterne fremgår det, at der
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er tilsat bladselleri til disse to produkter. På etiketter til disse produktet fremgår bladselleri i ingredienslisten,
men bladselleri er ikke fremhævet i ingredienslisten. Der er ikke andre allergener i disse to produkter.
Virksomheden har senest fremstillet bolognese den 27. marts 2019 og vegansk bønneragout den 6. juni 2019.
Virksomheden sælger færdigpakkede fødevarer engros. Fødevarestyrelsen har taget billeddokumentation af
etiketter og recepter på supper og færdigretter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: "Vi har tidligere
fremhævet bladselleri som allergen i ingrediensliste på færdigretter, som vi fremstillede i tidligere virksomhed
på anden adresse. Fødevarestyrelsens tilsynsførende vejledte dengang om at bladselleri ikke var et allergen der
skulle fremhæves i ingredienslisten. Da vi fik at vide at bladselleri ikke var omfattet af kravet om fremhævelse i
ingredienslisten, ophørte de med at fremhæve det i ingredienslisterne."
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for sporbarhed et handelsled frem. Kontrolleret for levering/salg af
tomatsuppe. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med nettovægt på færdigpakkede fødevarer: Kontrolleret virksomhedens rutiner for
angivelse af nettovægt på færdigretter og supper. Virksomheden har på Fødevarestyrelsens anmodning
demonstreret en vejning af indholdet af italienske kødboller i en færdigpakning i forhold til nettovægt angivet på
mærkningen af produktet. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Virksomheden bruger flere navne som virksomhedsnavn. Birkegaarden og Gnc Engros. På
færdigpakninger af suppe anvendes begge navne. På færdigpakninger af øvrige færdigretter anvendes navnet
Birkegaarden, med adresse og web-adresse. - På virksomhedens hjemmeside er begge navne oplyst. Forholdet
er vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden ønsker kun at hedde Birkegaarden fremadrettet.
Vejledt virksomheden konkret om løsningsmuligheder for registrering af virksomhedsnavne hos
Fødevarestyrelsen.
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