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Virksomhedens egenkontrol: Vejledt generelt om reglerne for
3

skriftlig risikoanalyse, der skal være dækkende for
virksomhedens fødevarer aktiviteter, herunder berigelse af
visse andre stoffer til fødevarer.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter for
indhold pr. 100 g: "BelVita Original Milk Cereals" med indhold
af calcium (325 mg), magnesium (165 mg) og jern (5,0 mg) og
"BelVita original breakfast Muesli" med indhold af magnesium
(144 mg), jern (4,8 mg) og calcium (325 mg).
Der nedlægges forbud mod salg. Forbuddet træder i kraft
straks. Skriftligt forbud er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører følgende
produkter:
"BelVita Original Milk Cereals", som ifølge
mærkningen/ingredienslisten indeholder 165 mg magnesium
pr. 100 g og jern 5,0 mg pr. 100 g. Grænseværdien for kiks,
småkager og lignende er for magnesium 160 mg pr. 100 g og
for jern 4,4 mg pr. 100 g og er dermed overskredet.
"BelVita original breakfast Muesli" som ifølge
mærkningen/ingredienslisten indeholder 4,8 mg jern pr. 100 g.
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Grænseværdien for kiks, småkager og lignende er for jern 4,4
mg pr. 100 g og er dermed overskredet. Billededokumentatin er
taget.
2 timer 45 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner dem straks fra hylden.

Det indskærpes at senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer og/eller mineraler
angivet i bilag 1 eller visse andre stoffer i overensstemmelse med bilag 1, skal EU- eller EØS producenten, EUeller EØS-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger
om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører "Fritt Chewy Candy" med indhold af Vitamin C (150 mg),
"Black energi drink" med indhold af niacin (7,0 mg), pantothensyre (1,98 mg), vitamin B6 (0,7 mg) og vitamin
B12 (0,5 mg) samt "Hohes C + magnesium - Orange-, drue- og æblejuice" med indhold af vitamin C (30,0 mg),
vitamin B6 (0,21 mg), folinsyre (30,0 ug), vitamin B12 (0,375 ug) og magnesium (56,25 mg) - Ovennævnte
produkter markedesføres i butikken.
Produkterne er ikke notificeret til Fødevarestyrelsen, men overholder generelle tilladelser for tilsætning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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