Unifood Import A/S

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen har foretaget kontrol
på baggrund af forbrugerhenvendelse.
Kanalholmen 4

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

2650 Hvidovre

Vejledt om betaling for kontrol.

18254174

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
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ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at ernæringsanprisninger skal være optaget på
listen over tilladte ernæringsanprisninger og overholde de
fastsatte betingelser.
Følgende er konstateret: På emballagen af La Palma dadler er
anvendt følgende ernæringsanprisninger: "Cholesterol free" anprisningen er ikke tilladt, da den vurderes ikke at vedrører en
gavnlig egenskab og ikke er på listen over tilladte
2

ernæringsanprisninger.
"Rich in fibre" - produktet indeholder 5,5 g fibre pr. 100 g og
5,5 g pr. 284 kCal (omregnet til 1,9 g fibre pr. 100 kCal). For at
anvende anprisningen "Rig på fibre" skal produktet mindst
indeholder 6 g fibre pr. 100 g eller 3 g fibre pr. 100 kCal og
produktet overholder derfor ikke betingelserne
"Dates are a rich source of vitamins and minerals" - der er
ingen tilladte ernæringsanprisninger vedrørende grupperne
"vitaminer og mineraler". Anprisningen er derfor ikke tilladt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får
leverandøren til at dække den engelske tekst over med vores
danske mærkning. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden eller på udleveret/fremsendt
retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisningen "Consuming
dates regularly can help to lower cholesterol and keep many
health disorders away" på emballagen for La Palma dadler.
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Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
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Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for, at anprisningen er godkendt,
eller at EFSA har en anprisning under vurdering, som omhandler det pågældende planteingrediens (dadler).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får leverandøren til at dække den engelske tekst til med vores
egen etiket.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er konstateret: virksomheden anvender anprisningen "Gluten free" på La Palma dadler. Dadler er
naturligt glutenfri og anprisningen kan vildlede forbrugeren til at tro produktet er specielt forarbejder selv om
dette ikke er tilfældet. Virksomheden oplyste at de vil få leverandøren til at dække teksten med deres egen
etiket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Generelt vejledt om regler for brug af ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder om sygdomsanprisninger.
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