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Firma Naturli’ Foods wycofuje produkt Naturli’ 

Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa 

 
W jednej z partii produktów Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa analizy 

wykazały śladowe ilości białka serwatkowego. Z tego powodu firma Naturli’ Foods 

wycofuje te produkty z rynku. 

 

Informacja dotyczy następujących produktów: 

 

Nazwa produktu: Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa, 225 g 

Producent: Grønvang Food Aps, Vejen, Dania 

Kod EAN: 5701977062514 

Najlepiej spożyć przed: 30.08.19 – 27.11.19 

Sprzedaż w następujących sklepach: Urban Vegan, Eko Wital 

 

– Zdajemy sobie sprawę, że produkty żywnościowe to sprawa zaufania, kwestia, 

która wszystkim nam leży na sercu. Dlatego z dużą przykrością podajemy do 

wiadomości, że podczas procesu produkcyjnego u wytwórcy Grønvang Food doszło 

do krzyżowego zanieczyszczenia produktu Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania 

Pieczywa, w którym podczas analizy stwierdzono śladowe ilości białka 

serwatkowego. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się do producenta z 

prośbą o wdrożenie procedur, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości 

– wyjaśnia Henrik Lund, dyrektor Naturli' Foods.  

 

W ramach produkcji wyrobu Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa firma 

Grønvang Food przeprowadziła też testy na obecność w nim laktozy i kazeiny. Testy 

nie wykazały obecności tych substancji. 

 

Ocena ryzyka po rozwiązaniu problemu 

Najnowsze analizy, przeprowadzone po tym, jak producent Naturli’ Bio Roślinna Do 
Smarowania Pieczywa wprowadził odpowiednie zmiany w procesie wytwórczym, 

potwierdzają, że problem został rozwiązany.  

 

Jakiekolwiek ryzyko zdrowotne jest ograniczone do osób cierpiących na uczulenie 

na mleko, u których produkt ten może wywołać alergiczną reakcję. Wszystkie 

pozostałe produkty można bezpiecznie spożywać. 

 

Wskazówki dla konsumentów 

Konsumenci, którzy zakupili Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa o 

wymienionej wyżej dacie przydatności do spożycia, i którzy są uczuleni na mleko, 

powinni odstawić produkt i zwrócić się do firmy Naturli’ Foods: info@naturli-
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foods.dk. 

Konsumenci, którzy zwrócą się do firmy, otrzymają pełną kompensację.   

 

Zdjęcie: Naturli’ Bio Roślinna Do Smarowania Pieczywa 

 

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

 

 

mailto:info@naturli-foods.dk
mailto:info@naturli-foods.dk

