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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolbesøget sker på
baggrund af forbrugerhenvendelser.
Store Kongensgade 81C

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg på 40.000 kr

1264 København K

er fremsendt. Følgende er konstateret: Fødevarestyrelsen har
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modtaget 4 henvendelser med oplysning om i alt 6 forbrugere,
der har oplevet mave-tarm symptomer kort efter indtagelse af
Lundberg Smoothie + til alle med jordbær, æble, blåbær. Af
4

ingredienslisten fremgår hyldebær. Virksomheden har oplyst at
hyldebær i denne smoothie ikke er varmebehandlet men at der
maksimalt kan være 3% umodne hyldebær tilbage i hvert batch

2

af hyldebær som indgår i opskriften. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Lundberg Nordic har ved udviklingen
af Smoothi Plus anvendt IQF hyldebær. Anvendelsen af de
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frosne bær erstattes omgående af NFC (varmbehandlet) for at
undgå enhver potentiel risiko for toxin. NFC saft 100% toxinfri.
Prøve af smoothie udtaget hos forbruger. Ydet generelt
vejledning om, at rå hyldebær, både umodne og modne,
indeholder naturlige giftstoffer, som kort tid efter indtagelse
kan give symptomer som opkastninger og diarre, hvorfor
hyldebær ikke bør indtages uden forudgående og tilstrækkelig
varmebehandling.
Påbud om tilbagekaldelse fremsendes.
Virksomheden er pr. telefon d. d. blevet meddelt påbuddet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke selv igangsat
en tilbagekaldelse af Smoothie+ for alle med æble, jordbær,
blåbær efter oplysning fra Fødevarestyrelsen om, at fødevaren
anses for farlig grundet indhold af rå hyldebær og
sygdomshenvendelser fra forbrugere, der har oplevet
mavetarm symptomer efter indtag af den pågældende
smoothie.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tilbagekalder
straks de omtalte Smoothie+ for alle med æble, jordbær,

X

blåbær.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
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Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise procedure, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, der sikre, at der ikke benyttes farlige råvarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi foretager en opdatering af virksomhedens risikoanalyse, så
den er dækkende for virkshedens aktiviteter.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ændret etiketten på produktet Lundberg
"Jordbær æble, blåbær" jf. kontrolrapporten af 16. februar 2021.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ændret teksten i forbindelse med advarsels
teksten for det samlede koffeinindhold, jf. kontrolrappporten af 16. februar 2021.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Smoothie+ Guarana Jordbær Blåbær via faktura fra leverandør.
Ingen anmærkninger.
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