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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, sporbarhed,
Margretheholmsvej 62, 3. th.

anprisninger og registrering fx ved import og samhandel,

1432 København K

økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.

37749354

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for
tilbagetrækning og modtagelse af varer, samt procedurer for
1

dokumentation af modtagekontrol.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse - virksomheden
har fremvist Fødevarestyrelsens skabelon for risikoanalyse.
Vejledt konkret om uddybning af risikoanalysen med

2

beskrivelser der dækker import af fødevarer fra 3. lande.

1
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: Højt fiberindhold angivet på
rødbedepulvers mærkning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisningen overholder
lovgivningens krav.
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.
Den beslægtede anprisning skal give en yderligere forklaring til
effekten på kroppen, som den uspecifikke anprisning ikke
formår.
Følgende er konstateret: Virksomheden angiver den uspecifikke
X

X

sundhedsanprisning 'rich in anti-oxidants' og 'indeholder
masser af antioxidanter, kostfibre, jern, kalium og mange andre
næringsstoffer' på mærkningslabel til rødbedepulver.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det sætter vi os ind i, og retter til.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om anprisningsregler vedr. ernærings-, sundheds- og sygdomsanprisninger for fødevarer, samt
om uspecifikke anprisninger og artikel 13-listen.
Følgende er kontrolleret: Mærkning med generelle mærkningsoplysninger på kokossukker, bananmel,
cassavamel og rødbedepulver, herunder oplysninger om varebetegnelse, ingrediensliste, nettovægt, ansvarlig
virksomhed, næringsdeklaration og holdbarhedsdato.
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver 'bedst inden' xx måneder fra fremstillingen, men uden
henvisning til hvor 'expiry date' står på emballagen, mangler angivelse af proces (tørret eller lignende), skriver
'nutritional facts' på engelsk i stedet for 'næringsdeklaration', mangler angivelse af kJ i næringsdeklaration (kcal
er angivet) samt mangler angivelse af salt (i stedet fremgår natrium).
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden
oplyser, at den har ændret labels for deres produkter to gange tidligere, idet der ved tidligere kontroller netop
blev gennemgået de samme emner.
Vejledt generelt om mærkningsregler for fødevarer.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
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