Danone Danmark

side 1 af 2

Kontrol efter anmeldelse. Kontrollen er udført som en
filial af Danone AB Sweden

administrativ kontrol.

Solsortevej 15

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse

7330 Brande

af kontrolresultater. Indskærpelse fremsendt.

26430348

Følgende konstateret: På hjemmesiden www.alpro.com er
konstateret markedsføring på dansk af produkter omfattet af
fødevarelovgivningen, herunder ALPRO mandeldrik i forskellige
varianter. Hjemmesiden viser ikke på et let synligt sted
fødevarevirksomhedens seneste fire kontrolrapporter. Der kan
ikke fremsøges link til Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.
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Ifølge Fødevarestyrelsens oplysninger er Danone Danmark
3

ansvarlig for indførsel til Danmark af de aktuelle produkter
samt pr. 1. juli 2020 også ansvarlig for markedsføring via
hjemmesiden.
Billeddokumentation foreligger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke
yderligere bemærkninger. Der henvises til virksomhedens
skriftlige partshøring.
Sanktion medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring af
mandeldrikke.
Der nedlægges forbud mod markedsføring af ALPRO
mandeldrik i 4 varianter (Original, Sukkerfri, Chokolade og
Original frisk). Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud
fremsendt. Indskærpelse om ulovlig markedsføring af
mandeldrikke fremsendt.
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Følgende er konstateret: På hjemmesiden www.alpro.com er
konstateret ulovlig markedsføring på dansk af ALPRO
mandeldrik i 4 varianter (Original, Sukkerfri, Chokolade og
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Original frisk) tilsat vitamin D, riboflavin, vitamin B12, vitamin E og calcium.
Billeddokumentation foreligger.
Ifølge Fødevarestyrelsens oplysninger er Danone Danmark ansvarlig for forhandling og indførsel til Danmark af
de pågældende produkter.
Produktkategorien mandeldrik findes ikke på nuværende tidspunkt i bekendtgørelsen for tilsætning af vitaminer
og mineraler til fødevarer.
For lovlig markedsføring af mandeldrik tilsat vitaminer og mineraler, vil virksomheden skulle anmelde og få
accept på tilsætningen hos Fødevarestyrelsen, hvilket er gebyrbelagt (18.700 kr pr. produkt, smagsvarianter
koster ikke yderligere).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke yderligere bemærkninger. Der henvises til
virksomhedens skriftlige partshøring.
Sanktion medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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