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Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
filial af Danone AB Sweden

af kontrolresultat. Fulgt op på indskærpelse. Forholdet er bragt

Solsortevej 15

i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

7330 Brande

Offentliggørelse af kontrolrapporter på virksomhedens

26430348

hjemmeside www.alpro.com. OK.
Sanktion medfører to opfølgende kontrolbesøg.
Fødevarestyrelsen vil derfor gennemføre et ekstra gebyrbelagt
kontrolbesøg i virksomheden, selv om der på dette
kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Mærkning og information: Ved stikprøvekontrol konstateret, at
virksomheden på hjemmesiden alpro.com markedsfører "Alpro
1

Mild&Creamy Plantgurt vanilla”. Virksomheden oplyser, at
produktet er beriget med vitamin D, riboflavin B2 samt B12

1

samt Calcium.
Kontrolleret overensstemmelse mellem mærkningsoplysninger
på nettet og baggrundsdokumentation vedrørende
ingredienser og næringsdeklaration. OK. "Calcium" fremgår
ikke af ingredienslisten. Virksomheden oplyser, at calcium
tilsættes som tricalciumfosfat jf. ingredienslisten. OK.
Kontrolleret produktkategori, herunder deklareret indhold af
vitaminer og mineraler i “Alpro Mild&Creamy Plantgurt vanilla”
i forhold til produktkategori og krav om minimumsindhold ved
tilsætning af vitaminer/mineraler. OK.
Kontrolleret, at virksomheden forud for markedsføring af
“Alpro Mild&Creamy Plantgurt vanilla” har notificeret
Fødevarestyrelsen. OK.
Ved stikprøvekontrol konstateret markedsføring af ”Danonino
Go Jordbæryoghurt 70 g” på virksomhedens hjemmeside
Danone.dk. Virksomheden oplyser, at produktet er beriget med
vitaminer D og Calcium. Sammenholdt mærkningsoplysninger,
der fremgår af hjemmesiden med baggrundsdokumentation
vedrørende ingredienser og næringsdeklaration. OK.

X

X

Kontrolleret virksomhedens valg af produktkategori, herunder
deklareret indhold af vitaminer og mineraler i ”Danonino Go
Jordbæryoghurt 70 g” i forhold til produktkategori og krav om
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minimumsindhold ved tilsætning af vitaminer/mineraler. OK.
Kontrolleret, at virksomheden forud for markedsføring af ”Danonino Go Jordbæryoghurt 70 g” har notificeret
Fødevarestyrelsen vedrørende tilsætning af vitaminer/mineraler.
Fulgt op på forbud mod samt indskærpelse vedrørende markedsføring af Alpro mandeldrik i 4 varianter.
Forholdet er bragt i orden. Konstateret, at virksomheden har stoppet markedsføring af produkterne fra
hjemmesiden www.alpro.com, herunder fremsendt anmeldelse af udvalgte produkter. OK.
Sanktion medfører to opfølgende kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen vil derfor gennemføre et ekstra gebyrbelagt
kontrolbesøg i virksomheden, selv om der på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.

04-11-2020

