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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
Jala-helsekost.dk, Made4men.dk

færdigemballerede fødevarer inkl. kosttilskud på lager, OK.

Møgelhøj 8

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

8520 Lystrup

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

30238761

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
1

ernæringsanprisninger: "højt proteinindhold" på Proteinbar
Peanut choc, "lavt indhold af sukker" og "33% protein" på
Klean Lean Proteinbar på www.helsebixen.dk
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist

1

dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.

1

Følgende er konstateret: på www.helsebixen.dk er anvendt
ernæringsanprisningen "uden tilsat sukker" Ecomil Mandeldrik

2

med calcium men pligtteksten "med et naturligt indhold af
sukker" fremgår ikke.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt ernæringsanprisninger.
Vejledt konkret om muligheder for brug af ernærings- og/eller
sundhedsanprisninger ved digital markedsføring.
2. opfølgende kontrol.
Fulgt op på en anonym forbrugerhenvendelse vedrørende
markedsføring af Pureviva Almound Flour (Mandelmed) på
www.helsebixen.dk Det fremgår tydeligt på hjemmesiden, at
det er mandelmel.
Vejledt om at der ud for ingredienser angives "mandelmel"
samt at dette også kommer til at fremgå på emballagen.
Følgende er konstateret: på www.helsebixen.dk er allergener
ikke fremhævet i ingredienslisten for Pulsin Peanut Proteinbar,
Kleen Lean Proteinbar Pina Coco Lada, Pureviva Mandelmel.

X
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, idet allergen information
fremgik i højre side under næringsdeklaration.
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Vejledt generelt om allergenmærkning. Virksomheden har fremvist, at de er i færd med at fremhæve (skrive
med store bogstaver) allergene ingredienser og har set et eksemplet på www.helsebixen.dk for Pulsin Raw Choc
Brownie Saltes Caramel.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: på www.jala-helsekost.dk sælger virksomheden
modermælkserstatning fra Allomin Semper 1 (800g) til nedsat pris (102,95 kr. førpris, nu 79,00 kr.). Det
indskærpes, at udsalgssteder ikke må anvende salgsfremmede metoder herunder tabsgivende tilbud i henholdt
til bekendtgørelse om modermælkserstatning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det rettet straks.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledningen på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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