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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Stationsparken 24, 3

uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige og skriftlige

2600 Glostrup

procedurer for håndtering af kundeklager og en evt.

45434117

tilbagetrækning.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
1

risikoanalyse for indkøb samt procedurer for opdatering. Ingen
anmærkninger. Vejledt om opdatering vedr. PAH i fødevarer.
Sendt link til tjekliste for kemiske forureninger.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside (www.kelloggs.dk og www.allbran.dk)

1

kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af
færdigpakkede fødevarer. følgende er kontrolleret:
1

Ingrediensliste, holdbarhedsmærkning, mærkning med

1

tilsætningsstoffer og oplysninger om produktansvarlig.
Følgende produkter er kontrolleret: Kellogg's All Bran Regular,
Kellogg's Coco Pops og Pringles Texas BBQ sauce.
Vejledt generelt om Quidmærkning.
Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af følgende
sundhedsanprisning "Fiber fra hvedeklid bidrager til en øget
passagehastighed i tarmkanalen" på produktet Kellogg's
All-Bran Regular. Følgende er konstateret: Virksomheden har
fremvist dokumentation for, at anprisning er godkendt. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at hjemmesiden vil blive rettet vedr.
ovenstående anprisning. På hjemmesiden er den godkendte
anprisning anført samt en ikke godkendt anprisning anført.
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Virksomheden oplyser, at dette er en fejl. Forholdet vurderes
som en bagatelagtig.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

28-10-2014

1 time 45 min.

Kontrolrapport
Nordisk Kelloggs A/S

Stationsparken 24, 3
2600 Glostrup
45434117

side 2 af 2

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende fødevare er kontrolleret
uden anmærkninger: Pringles Texas BBQ sauce.
Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for vurdering af
kemiske forureninger.
Emballage m.v.: Virksomheden oplyser, at de ikke pt. markedsfører materialer og genstander bestemt til kontakt
med fødevarer.
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