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Denne kontrolrapport er ændret den 6. maj 2020.
Fødevarerejseholdet har d.d. fulgt op på tidligere kontrol
Broenge 1

foretaget i medfør af en kampagnekontrol. Der er udleveret

2635 Ishøj

retssikkerhedsblanket med klagevejledning og oplyst om

39839628

gebyrbetaling.

6569

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for import og nye leverandører. Ingen
anmærkninger. Virksomheden vil efter kontrollen d.d. og de
meddelte analyseresultater arbejde på at få indført nye og
skærpede procedurer i forhold til at undgå vildledning af
1

forbrugeren.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

1

korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Varestandarder: Gennemgået analyseattester for prøver

1

udtaget den 22. januar 2020. Prøve ID 2003505, 2003506, og
2003507, 2003508, af Yörem Blütenhonig 300g, Yörem
Waldhonig 300 g., Yörem Akazienhonig 450 g. og Yörem
Blütenhonig 450 g.
Sukker: Det fremgår af analyseresultaterne, at NMR-profilen på
produktet Yörem Blütenhonig 300g, Yörem Waldhonig 300 g.
og Yörem Akazienhonig 450 g. (prøve 2003505 parti 19N241
mht. 30.07.2021, prøve 2003506 parti T3-BF19 mht.
21.05.2021, og prøve 2003507, parti 19AK263 mht.
20.09.2021) er atypisk. Dette peger på tilsætning af sukker.
Det fremgår af honningbekendtgørelsen, at honning ikke må
tilsættes fødevareingredienser. Det er Fødevarestyrelsens
vurdering, at forbrugerne bliver vildledt af varebetegnelse samt
ingrediensliste.

X
Virksomheden oplyser at de er helt ophørt med at markedsføre
samtlige produkter grundet udkrystallisering. Virksomheden
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har meddelt deres leverandør problematikken, som vil undersøge sagen nærmere. Samtlige aftagere er
orienteret. Virksomheden har taget produktet retur fra deres kunder, og vil sende resterende lagerbeholdning
retur til leverandør. Ingen anmærkninger.
Orienteret virksomheden om at prøven er udtaget som en del af et kontrolprojekt, hvor 55 typer af honning er
blevet analyseret for tilsat sukker, 7 af produkterne havde en atypisk NMR-profil, som peger på tilsætning af
sukker.
Analysecertifikater udleveret til virksomheden.
Kontrolleret mærkning på de 4 udvalgte honningprodukter. Der er på virksomhedens lager ikke mærkning på
glas og tuber med honning. Virksomheden oplyser at den sender mærker med ud, sammen med varen, så de
ikke skal bryde forpakningerne. Der er fremvist eksempler på labels med korrekt mærkning. Ingen
anmærkninger.
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