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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Håndværkervej 32

egen hjemmeside www.delfood.dk.

4000 Roskilde

Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige

38063235

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: kontrolleret
ernærings- og sundhedsanprisninger på virksmhedens
emballager og hjemmesidewww.delfood.dk. Virksomheden har
ikke længere anprisninger på hjemmesiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden får fremstillet etiketter
til bl.a. Aloe Vera drik. Kontrolleret Aloe vera drik med druesaft.
1

Jf. den engelske etiket er produktet tilsat farve (color). Det
fremgår ikke på den danske etiket. Desuden er

1

tilsætningssoffer ikke angivet med kategoribetegnelse og på
den danske etiket er angivet varen indeholder honning, hvilket

1

den ikke gør jf. engelsk mærkning. Virksomheden oplyser at der
skrives nye etiketter og der indhentes datablad fra leverandør,
da der ikke kan mærkes korrekt ud fra de oplysninger der
findes på engelsk.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkning og vejledt om, at
virksomheden skal kende mængden af tilsætningsstoffer for at
kunne afgøre om indholdet overholder reglerne.
Foto udtaget.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden har procedurer
der sikre at der ikke sælges varer markrkesført på hjemmeside
eller på emballager me økologiske proukter, da virksomhedens
godkendelser ikke omfatter denne aktivitet. Virksomheden
køber en vare med økologisk ingrediens (Aloe vera) fra 3. land.
Varen videresælges ikke med denne oplysning da etiket dækkes
over inden slag fra denne virksomhed.

X

Emballage m.v.: Følgende er konstateret: Virksomheden
importere Alovera drik i plastflasker fra 3. land. Virksomheden
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kunne ikke dokumentere at plastflaske og kapsel overholder regler i EU. Virksomheden indhenter
dokumentation for at EU regler er overholdt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om dokumentationskrav når man er importør, herunder at det ikke er tilstrækkeligt at
leverandør skriver at de overholder EU regler, det skal angives hvilke regler og evt. analyser skal underbygge
dokumentationen.
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