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Fejl i mærkningen kan være både dyrt og farligt

Temadag om fødevaresikkerhed og holdbarhed 
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Fordeling af tilbagekaldelser i 2018

OBS på danske særregler -> pligttekst mangler ved import

..…
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OBS på andre landes særregler ved eksport af fødevarer

Limonade
FR: OK med natulige aromaer fra citron 
DE: Krav om minimumsindhold af citronsaft
IT: Krav om minimumsindhold af citronsaft

OBS på trends og adfærd blandt forbrugerne – opfattelser ændres

1. Apetina Paneer ost markedsføres som vegetarisk i Sverige

2. Anmelder: ”vegetarisk” = vildledning da produktet er fremstillet af 
mælk

3. Arla: Brug af ”vegetarisk” følger Livsmedelverkets retningslinjer & 
begreb er ikke klart defineret

4. Reklameombudsmand: Reklamen kan vildlede den gennemsnitlige 
forbruger til at tro, at produktet ikke indeholder animalske produkter 
–> reklamen forbydes

Kilde: Food Supply SE
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Varemærker, handelsbetegnelser og fantasinavne er omfattet af anprisningsreglerne 

Produktet ”vandt” en pris i Holland for den mest vildledende mærkning

• Indeholder mere sukker end Coco cola

• Består primært æble- og druesaft 

OBS på anprisninger – risiko for vildledning

OBS på anprisninger – må ikke relatere til sygdomsforebyggelse

Groft brød med fibre fra rug

500 g Højt fiberindhold

Fibre fra rug 

forebygger 

forstoppelse

Godkendt sundhedsanprisning?
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OBS på anprisninger – må ikke relatere til sygdomsforebyggelse

Groft brød med fibre fra rug

500 g Højt fiberindhold

Fibre fra rug 

bidrager til 

en normal 

tarmfunktion
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Hollandsk studie af fødevarer relaterer til allergiske reaktioner
• 157 allergikere følges i 1 år
• 51 fødevarer, som har givet allergiske reaktioner, undersøges

• 37% indeholdt 1-4 udeklarerede allergener
• Koncentrationer mellem 1 og 5000 mg/kg
• Højeste koncentrationer fundet for jordnød, mælk og sesam
• Mælk udgjorde den højeste risiko for at udløse reaktion
• Referencedosis for mælk: 0,2 mg [ED01] 

Kilde: Food Supply DK
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• August 2018: 6 årig australsk pige dør af mælkeallergi

• Mælk skyld i tre ud af fem dødsfald relateret til fødevareallergener i Australien

Chilli con carne
krydderiblanding Ingredienser: 38% Chilli, spidskommen, hvidløgspulver, salt, 

oregano, løgpulver, aromat, sukker, kartoffelfibre, 
antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid). 

Udeklarerede allergener som årsag til tilbagekaldelse
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Kan undgås ved intern/ekstern 
• Korrekturlæsning af mærkning
• Dobbelttjek af specifikationer ift. mærkning
• Kritisk blik for sammensatte ingredienser

Chilli con carne
krydderiblanding

Ingredienser: 38% Chilli, spidskommen, hvidløgspulver, salt, 
oregano, løgpulver, kryddersalt (salt, smagsforstærker (E 621), 
laktose, gærekstrakt, løgpulver, palmefedtstof, 
antiklumpningsmiddel (E 621), krydderier (indeholder sellerifrø)), 
sukker, kartoffelfibre, antiklumpningsmiddel (E 551). 

Udeklarerede allergener som årsag til tilbagekaldelse

Kender alle mærkningsansvarlige i 
virksomheden til Bilag II, FIC 1169/2011?

Ingredienser: Mandler, jordnødder, rapsolie, 
salt, sojasauce (vand, soja, hvedemel, salt).

Allergener ikke visuelt fremhævet -> tilbagekald
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Kender alle mærkningsansvarlige i 
virksomheden til Bilag II, FIC 1169/2011?

Ingredienser: Mandler, jordnødder, rapsolie, 
salt, sojasauce (vand, soja, hvedemel, salt).

Ingredienser: Mandler, jordnødder, rapsolie, 
salt, sojasauce (vand, soja, hvedemel, salt).

Allergener ikke visuelt fremhævet -> tilbagekald

Ved alle i virksomheden, at sulfitter er en allergen?

Grænseværdi på sulfitter på 10 ppm
>10 ppm: konserveringsmiddel (E 223 (sulfitter))
<10 ppm: konserveringsmiddel (E 223)

Derudover mangelfuld oversættelse af obligatoriske 
oplysninger, bl.a.
• Varebetegnelse 
• Ingrediensliste
• Holdbarhed

Udeklareret sulfit som årsag til tilbagekald
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 Opbyg viden omkring mærkningskrav blandt de mærkningsansvarlige

 Opbyg viden omkring allergener blandt de mærkningsansvalige

 Sørg for at holde opskrifter og datablade opdaterede

 Opbyg system for korrektur af mærkning 

 Internt system eller eksterne eksperter/konsulenter

 Friske øjne ser nye ting 

 Stiller spørgsmål og udfordrer mærkningen

Gode råd til at undgå tilbagekaldelser pga. mærkning


