Organic Nature aps
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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol sammen
med fødevareafdelingen. Udleveret retssikkerhedsblanket samt
vejledt om betaling for kontrol.

Strandvejen 2, stuen
5500 Middelfart

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

35810064

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Uden tilsat sukker
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: "No suger
1

added" på følgenden bar:
"WheyBar" - Vanilla og cocoa

2

"RawBar"- vegan licorice og coconut
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav samt anvender den obligatoriske sætning
"med et naturligt indhold af sukker" på produkterne.
Ydet vejledning om at den obligatoriske sætning også er
gælgende ved anprisningen anvendt på hjemmeside. Vurderes
til at være en bagatelagtig overtrædelse.
Ernæringsanprisninger:
Fuldt op på indskærpelse. Forholdet er delvist opfuldt.
Det indskærpes, at der kun må anvendes godkendte
ernæringsanprisninger der er listet i bilaget i
anprisningsforordningen.
Følgende er konstateret på virksomhedens hjemmeside
www.organicnature.dk. Der er kun foretaget stikprøvevis
kontrol af hjemmesiden:
Virksomheden anvender fx. nedenstående
ernæringsanprisninger der ikke listet på bilaget
Wheybars hovedside: Færre kalorie samt kostfibre - sikre dig en

X

stabil næringsoptagelse
Rawbar licorice samt chocolate: kostfibre sirke dig en stabil
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næringsoptaglse
Vegan Rawbar hovedside: Få kaloere samt kostfibre sikre dig en stabil næringsoptagelse
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Dette rettes med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren
har for et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.
Følgende er konstateret stikprøvevis på hjemmeside www.organicnature.dk:
Proteinn er en god kilde til essentielle fedrsyre, antioxidanter, vitaminer... uden fx at angive hvilke vitaminer og
mineral eller fedtsyre der er i produktet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det rettes med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Ydet vejledning om anvendelse af godkendte sundhedsanprisninger.
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