0

AMANDA SEAFOODS A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af kosttilskud på paller, som
Constantiavej 29

er forsvarligt emballeret på lager.

9900 Frederikshavn

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Virksomhedens

20007117

risikoanalyse for anmeldelse og markedsføring af kosttilskud.

555

Følgende er konstateret: Virksomheden har endnu ikke lavet en
risikoanalyse/egenkontrolprogram for kosttilskudsaktiviteten.
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Virksomheden har endnu ikke markedsført de anmeldte
kosttilskud, som overtages af en etableret dansk virksomhed
som hidtil har markdsført de anmeldte kosttilskud.
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Gennemgået virksomhedens mundtlige procedure i forhold til
markedsføring af kosttilskud, herunder at producenten er
tredjepartscertificeret, samt set flowdiagram for produktionen
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af kosttilskud.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt

1

generelt om reglerne for risikoanalyse i forhold til
markedsføring af kosttilskud.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: 1) Rig på protein og rig på omega-3
fedtsyre, Amanda smørbar MSC torskerogn 75 g markedsført
på virksomhedens hjemmeside og emballage, 2) Rig på protein
og rig på omega-3 fedtsyre, Amanda pulled salmon 75 g
markedsført på virksomhedens hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Vejledt generelt om reglerne for brug af generiske egenskaber
og anprisning heraf.
Følgende er konstateret: På emballagen af produktet Naturligt
røget torskelever er angivet et billedet med en blå cirkel med et
rødt hjerte inden i med teksten Omega 3. Virksomheden

X

X

oplyser at dette svarer til anprisningen højt omega-3 fedtsyre.
Billedet med hjertet vurderes i denne kontekst som en
uspecifik sundhedsanprisning, der er ikke tilknyttet en
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godkendt sundhedsanprisning på produktet.
Ved gennemgang af om anprisningen overholder reglerne, fremviser virksomheden analyseresultat.
Virksomheden kan ikke tilstrækkelig redegøre for sammenhængen mellem analyse resulatet og den deklarerede
mængde af omega-3 fedtsyre, virksomheden oplyser at de vil undersøge de eksterne analyseværdier.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for brug af uspecifikke sundhedsanprisninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har et online varekatalog, hvori der markedsføres lakserulle med
angivelse af teksten "... og de sunde omega-3 fedtsyre". Betegnelsen sund vurderes i denne kontekst som en
uspecifik sundhedsanprisning, som skal ledsages af en beslægtet godkendt sundhedsanprisning.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud Islandsk fiskeolie samt
Islandsk Torskelevertran er anmeldt. Kilder til de tilsatte vitaminer (A, D og E) i Islandsk torskelevertran.
Analyser og produktspecifikation for begge kosttilskud. Produktets navn, ingredienslise og deklaration på
produktet stemmer overens med anmeldelsen for Islandsk torskelevertran. For Islandsk fiskeolie med citrus er
mængden af næringsstoffer ikke korrekt angivet i anmeldelsen. Obligatorisk mærkning i henhold til
kosttilskudsreglerne af Islandsk fiskeolie.
Kontrolleret obligatorisk mærkning i henhold til kosttilskudsreglerne af Islandsk levertran, produktet er korrekt
mærket med pligtsætninger, anbefalet daglig dosis samt næringsstoffer. Varebetegnelsen kosttilskud er ikke
mærket på Islandsk levertran. Kosttilskud i anden sammenhæng er nævnt på produktet, hvorfor forholdet
vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for kosttilskud.
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