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Kontrollen sker som kontrol i 1. led med tilbagekaldelsen af BR
Æble 0,85 L distribueret i Danmark samt på baggrund af en
Vestergade 30

forbrugerhenvendelse.

5750 Ringe

Udleveret tillægsside.

19982912

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

7316

uden anmærkninger: Virksomhedens procedure for
tilbagekaldelse af følgende produkt: ”BR Æble 0,85 L,
1

varenummer 107930” produceret d. 01-11-2021 til det danske
marked, BBD 17-12-2021. Produktet er vurderet ulovligt og
farligt, da grænseværdien for frugtsafter på 50 mikrogram/kg
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(jf. forordning 1881/2006) er signifikant overskredet.
Virksomheden tilbagekaldte i går produkterne ”BR Æble 0,3 L,
varenummer 1008931”, ”BR Æble 0,85 L, varenummer
1008499”, der begge er markedsført i Sverige.
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Virksomheden har i dag konstateret at produktet til det danske
marked (1 palle) ikke var spærret på lager, som de antog i går,
men er distribueret til kunder, hvorfor virksomheden har
udvidet tilbagekaldelsen dags dato. Virksomheden har
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kontaktet kunder og udsendt pressemeddelse. Diverse papirer i
forbindelse med tilbagekald er medtaget.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: procedurer for
fremstilling af Godmorgen økologisk æble og jordbær juice 0,85
L, herunder procedurer for tilsætning af nitrogen ved tapning.
Virksomheden oplyser at dette nitrogen kan medføre overtryk i
det færdige produkt (flaske kan ses som let oppustet).
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for procestrin
"Generelt for råvare", kemisk risikotype, risikofaktor: Patulin i
frugtjuicer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens
reklamationsbehandling, virksomheden har ikke modtaget
reklamationer på produktet Godmorgen økologisk æble og

X

jordbær 0,85 med Lot nr: 01-02-2022 00:10 S, virksomheden
oplyser at der ikke har været afvigelser i produktions- og
kvalitetskontrol for dette batch samt virksomheden har dags
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2 timer 30 min.
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dato undersøgt/smagt referenceprøve uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Kemiske forureninger: Kontrolleret opfølgning på virksomhedens henvendelse til Fødevarestyrelsen den
25-11-2021 efter at virksomheden ved egenkontrolsprøver (udtaget den 10-11-2021) havde konstateret indhold
af patulin over grænseværdi i produkterne ”BR Æble 0,3 L, varenummer 1008931”, ”BR Æble 0,85 L,
varenummer 1008499” og ”BR Æble 0,85 L, varenummer 107930” produceret d. 01-11-2021. Virksomheden
modtog svar fra eksternt laboratorie den 17-11-2021.
Produkterne er af Fødevarestyrelsen blevet vurderet ulovlige og farlige, da grænseværdien for frugtsafter på 50
mikrogram/kg (jf. forordning 1881/2006) er signifikant overskredet.
Virksomheden har redegjort for hvorfor Fødevarestyrelsen først blev orienteret den 25-11-2021, samt har
redegjort for hvilke korrigerende handlinger, der vil blive iværksat fremadrettet. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om regler for kemiske kontaminanter, herunder krav til overholdelse af grænseværdier.
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