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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige procedurer for
håndtering af fødevarer med "tæt ved" samt overskreden
holdbarhed på fødevarer med bedst før angivelse.
Virksomheden adskiller og mærker fødevarer som er tæt ved
udløb af holdbarhed hhv. 5 og 10 dage før.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende er
konstateret: Virksomheden har ikke notificeret berigede
fødevarer til Fødevarestyrelsen, men markedsfører stadig
berigede fødevarer i butikken. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi fjerner straks produkterne for hylderne og
får dem notificeret ved Fødevarestyrelsen. Bødeforelæg på
15.000 kr er fremsendt.
Fulgt op på forbud fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i
orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomheden sælger ikke længere følgende produkter:

X

"BelVita Original Milk Cereals" og "BelVita Original Breakfast
Muesli" i butikken.
Kontrolleret "BelVita Original Breakfast Chocolate "
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indeholdende calcium (267 mg pr. 100 g), magnesium (161 mg pr. 100 g) og jern (7,4 mg pr. 100 g), "BelVita
Original Breakfast Honey & Nut whit choc chips" indeholdende magnesium (144 mg pr. 100 g), jern (5,2 mg pr.
100 g) og calcium (293 mg pr. 100 g), "BelVita Original Breakfast Forest Fruits" indeholdende calcium (336 mg pr.
100 g), magnesium (160 mg pr. 100 g) og jern (5,1 mg pr. 100 g), "BelVita Soft Bakes Breakfast Chocolate"
indeholdende calcium (247 mg pr. 100 g), magnesium (144 mg pr. 100 g) og jern (5,5 mg pr. 100 g) og "BelVita
Soft Bakes Breakfast Red Fruits" indeholder calsium (272 mg pr. 100 g), magnesium (144 mg pr. 100 g) og jern
(4,3 pr. 100 g).
Skriftlig forbud er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører følgende produkter: "BelVita Original Breakfast
Chocolate", som ifølge mærkningen/ingredienslisten indeholder 161 mg magnesium pr. 100 g og 7,4 mg jern pr.
100 g. "BelVita Original Breakfast Honey & Nut whit choc chips",
som ifølge mærkningen/ingredienslisten indeholder 5.2 mg jern pr. 100 g.
"BelVita Original Breakfast Forest Fruits", som ifølge mærkningen/ingredienslisten indeholder
5,1 mg pr. jern. "BelVita Soft Bakes Breakfast Chocolate", som ifølge mærkningen/ingredienslisten indeholder
5.5 mg jern pr. 100 g.
"BelVita Soft Bakes Breakfast Red Fruits", som ifølge mærkningen/ingredienslisten indeholder
4,3 mg jern pr. 100 g.
For jern er der ikke en generel tilladelse for tilsætning i produktkategori "kiks, småkager og lignende" og for
magnesium er grænseværdien 160 mg pr. 100 g og er dermed overskredet. Grænseværdien for beriget
hvedemel er for jern (4,4 mg pr. 100 g).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner dem straks fra hylderne.
Billededokumentation er taget.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevist kontrolleret fødevarer for holdbarhedsangivelse,
herunder at dato for ”bedst før” eller ”sidste anvendelsesdato” ikke er overskredet.
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