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Naturli’ Foods vetää takaisin erän Naturli’ Luomu 

Vegaaninen Levite -levitettä   

 
Svenska längre ner 

 

 

Analyyseissä on todettu pieniä jäämiä heraproteiinia erässä Naturli’ Luomu 

Vegaaninen Levite -levitettä. 

Sen vuoksi Naturli’ Foods vetää ao. tuotteet takaisin. 

 

Ao. tuotteet: 

 

Tuotteen nimi: Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite, 225 g 

Valmistaja: Grønvang Food Aps, Vejen, Tanska. 

EAN-koodi: 5701977550172 

Parasta ennen: 30.08.19 – 27.11.19 

Jälleenmyyjät: Prisma, S-market, Food Market Herkku ja Alepa 
 

”Elintarvikkeet ovat luottamuksen ja sydämen asia. Sen vuoksi olemme 

harmissamme, että tuotteen valmistajalla Grønvang Foodilla on joutunut tuotantoon 

vääriä mausteita, ja pieniä määriä heraproteiinia on päätynyt Naturli’ Luomu 

Vegaaninen Levite -levitteeseen. Olemme pyytäneet valmistajaa ryhtymään 

toimenpiteisiin, joilla varmistetaan ettei vastaavaa enää tapahdu”, sanoo Henrik 

Lund, Naturli’ Foodsin toimitusjohtaja.  

 

Grønvang Food on Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite -levitteen tuotannon 

yhteydessä testannut sekä laktoosin että kaseiinin, eikä niistä ole havaittu jäämiä. 

 

Ongelma on ratkaistu – riskien arviointi 

Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite -levitteen valmistaja on nyt käynnistänyt 

tuotannon uudelleen ja analyysien mukaan ongelma on ratkaistu.  

 

Terveyshaitat rajoittuvat ihmisiin, joilla on maitoallergia. Tuote voi aiheuttaa 

allergisen reaktion maitoallergiasta kärsiville; kaikille muille sen nauttiminen on 

turvallista. 

 

Kuluttajan toimenpiteet 

Hävitä ostamasi Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite -levite, jos tuotteessa on yllä 

mainittu parasta ennen -päiväys ja jos kärsit maitoallergiasta. 

Tiedustelut voi osoittaa Naturli’ Foodsille: info@naturli-foods.dk 

Kuluttajia pyydetään palauttamaan virheellinen tuote ostopaikkaan. Ostos hyvi-

tetään. 
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Kuva: Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite 

Media contact: +45 8614 8300 or  info@naturli-foods.dk  

 

 

 

 

23 AUGUSTI 2019  

Naturli’ Foods återkallar Naturli’ Luomu Ve-  

gaaninen Levite 

 

 
Analyser har visat små spår av vassleprotein i ett parti Naturli’ Luomu Vegaaninen  

Levite. 

Naturli’ Foods drar därför tillbaka de aktuella produkterna.  

Aktuella produkter:  

Produktnamn: Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite, 225 g Tillverkare: Grønvang 

Food Aps, Vejen, Danmark. EAN-kod: 5701977550172 

Bäst före: 30.08.19 – 27.11.19  

Har sålts i följande butiker: chosen S-group stores /Prisma  
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”Vi vet att livsmedel är en förtroendefråga – en hjärtesak. Därför är vi uppriktigt 

ledsna över att det under produktionen hos tillverkaren, Grønvang Food, uppenbar- 

ligen har skett en korskontaminering, eftersom analyser har visat små spår av vass- 

leprotein i Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite. På grund av detta har vi förstås bett 

tillverkaren att införa rutiner som säkerställer att detta inte kan hända igen”, förkla- 

rar Henrik Lund, vd för Naturli’ Foods.  

Grønvang Food har, i samband med produktionen av Naturli’ Luomu Vegaaninen 

Levite, testat för både laktos och kasein, utan att hitta några spår av dessa.  

Problemet är åtgärdat – riskutvärdering  

Tillverkaren av Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite har nu lagt om produktionen 

och nya analyser visar att problemet är åtgärdat.  

När det gäller hälsorisker så är det enbart aktuellt för personer med mjölkallergi. 

Produkten kan leda till en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. För alla 

andra är produkten säker att äta.  

Råd till konsumenterna  

Konsumenter som har köpt Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite med ovan nämnda 

bäst före-datum och har mjölkallergi bör kassera produkten. 

Om du har frågor kan du vända dig till Naturli’ Foods: info@naturli-foods.dk Kon-

sumenter som kontaktar oss kompenseras.  

Foto: Naturli’ Luomu Vegaaninen Levite 

Media contact: +45 8614 8300 or info@naturli-foods.dk  
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