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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Store Kongensgade 81C

egen hjemmeside www.palaeo.dk

1264 København K

Mærkning og information: Kontrolleret system til sporbarhed:

36437995

Kontrolleret hvorfra og hvortil færdigemballerede fødevarer er
leveret: Stikprøvevis kontrolleret "vegetarisk kylling &
persillesalat", streg kode: 5713300030541, mærket "sidste
anvendelsesdato, 19-07-2019. Virksomheden har fremvist
faktura et led tilbage til dansk producent og et led frem til
supermarked kæde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkningsoplysninger på færdigemballerede
1

spiseklar salat: Det indskærpes, at fødevareinformation ikke må
vildlede forbrugeren eller må ikke være uklar eller forvirrende

2

for forbrugeren . informationen må ikke være af en sådan art,

1

at den vildleder, ved gennem betegnelsen og præsentation, at
give indtryk af, at der er tale om en bestemt fødevare eller om
forekomsten af en bestemt ingrediens, der i virkeligheden er
blevet erstattet med en anden bestanddel eller en anden
ingrediens. Varebetegnelsen skal umiddelbart efterfølges af
betegnelsen for erstatningsingrediensen, trykt på emballagen
eller etiketten på en let læselig måde.
Følgende er konstateret: Varebetegnelsen på den
færdigemballerede salat "vegetabilsk kylling & persillesalat",
vildleder forbrugeren. Salaten er ikke vegetarisk og indeholder
ikke kylling. Af ingredienslisten fremgår at gelatine er fra okse.
Kylling er erstattet med andre fødevarer- /ingredienser, uden
en passende betegnelse for erstatningen. Af ingredienslisten på
en anden etiket på emballagen står "Vegan no chicken chuck"
med ingredienser af blandt andet soyaprotein. "Soya" er ikke
angivet umiddelbart efter varebetegnelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har selv
konstateret fejlen på etikken og lavet en ny etiket, men den
gamle etiket er alligevel ved en fejl blevet trykt og sat i
handlen. Salaten med betegnelsen "vegetarisk kylling &
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persillesalat" er leveret i juni og juli 2019 i alt omkring 22.000
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stk. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om regler for vildledning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr.nr. er registreret hos fødevarerstyrelsen. Vejledt generelt om
klar ansvarsfordeling i forhold til produktansvar mellem egne selskaber.
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