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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
forbrugerhenvendelse. Der er udleveret retssikkerhedsblanket
og vejledt om betaling for kontrol.
Virksomhedens egenkontrol: På baggrund af forbrugerklagen
vedr. mærkning med produktets holdbarhed (iflg.
virksomheden 3 mdr. fra prod. dato), har Fødevarerejseholdet
bedt om at se risikoanalyse for produktion af "bone broth".
Virksomheden redegør mundtligt pr. telefon for dele af
risikoanalysen og risikofaktorer, hvilket efterfølgende er
fremsendt skriftligt. Fødevarestyrelsen accepterer, at der
dermed foreligger skriftligt materiale vedr. risikofaktorer og
risikoanalyse om "bone broth".
Fødevarestyrelsen har ikke i denne sammenhæng taget stilling
til risikoanalysen i sin helhed, eller sammenholdt med de
faktiske produktionsforhold eller konkret produktion.
Mærkning og information: Kontrolleret allergenmærkning på
Bone Broth (500 ml. i glas).
Det indskærpes, at for fødevarer, der indeholder allergene
ingredienser, skal allergene ingredienser fremhæves visuelt i
ingredienslisten.
Følgende er konstateret: bladselleri er ikke fremhævet på
fond-produktet Bone Broth. For så vidt angår
chokolade-kokosbar, som virksomheden også producerer og
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markedsfører gælder, at allergenerne mælk og soya ikke er fremhævet på ingredienslisten.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har vi ikke været opmærksomme på. Vi vil stoppe med at
sælge dem, indtil de er i orden, eller vi smider det ud.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Under kontrollen har virksomheden straks spærret Bone Broth og Keto bar, så de ikke kan købes i webshoppen.
Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens markedsføring og beskrivelser på facebook-profil Ketoliv.
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne
med hensyn til varens oprindelse, sammensætning eller fremstillingsmåde.
Følgende er konstateret: virksomheden producerer og markedsfører færdigpakkede fødevarer i form af bone
broth-fond (2 varianter) samt en chokolade & kokosnød keto bar som økologiske, uden at virksomhedens
produktion er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol.
I facebookopslag beskriver virksomheden, at "vores Bone Broth (er) fra frilandskvæg og frilandshøns, der er
biodynamiske". Hertil forklarer virksomheden, at det er et ældre opslag, hvor virksomheden modtog råvarer fra
en navngiven, registreret biodynamisk/økologisk leverandør. Der er nu en anden leverandør af råvarer, og det er
ikke længere "biodynamisk". Virksomheden beskriver andetsteds, at idet "vi ikke er kontrolleret økologisk, kan vi
ikke kalde denne produkt økologisk", og henviser til, at ny mærkning er rettet.
På Økologisk kylling bone broth fremgår, at der er tale om "velfærdskylling" samt "Frilandshøns". Virksomheden
kan ikke dokumentere, om der er tale om frilandshøns, men har fremvist beskrivelse fra leverandøren, hvoraf
det fremgår at dennes leverandør producerer tre forskellige typer velfærdskylling, heraf en indendørs.
Ift. konventionelle okseben, som fremgår af den fremviste faktura fra august 2020: Virksomheden oplyser, at
produktet blev anvendt til en prøveproduktion. Virksomheden har til Fødevarerejseholdet fremvist og fremsendt
en tidligere faktura (fra juli 2020), hvoraf indkøb af ØKO okse ben fremgår. Disse er anvendt til den seneste
produktion, som virksomheden oplyser er i august 2020.
Der anvendes "markedsførings-Ø" ved markedsføring af Keto Bar (chokolade og kokosnød), selv om
virksomheden ikke er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol. Se også afsnit vedr. Særlige
mærkningsordninger.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger. Administrativt bødeforlæg på 5.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører fødevarer i form af Keto bone broth med oplysninger om
en gavnlig virkning på sygdom. Ved stikprøvevis kontrol på virksomhedens hjemmeside ketoliv.dk, herunder
platformens vidensbank samt facebookside, ses markedsføring af produktet i sammenhæng med følgende
formuleringer:
"Vores Bone Broth er lavet specielt til dig, der går op i sundhed og velvære... perfekt til at drikke som en suppe,
tilsætte til madlavning, eller indtage i overgangen til ketose"
"Vores erfaringer viser, at Keto virker bedre end nogen anden måde at spise på ... Men jeg føler ikke, at der er
nok fokus på de sundhedsfremmende aspekter ved keto, som jeg har oplevet gang på gang. Keto er ikke bare en
trendy måde at spise på. Faktisk har næsten hver femte dansker prædiabetes, og mere end halvdelen af alle
over 55 år rammes af hjerte-kar-sygdomme. Det er ikke sådan tingene skal være, da jeg mener, vi er lavet til at
være sunde, og derfor gør noget forkert som samfund."
"Nicolai blev selv introduceret for keto-diæten igennem mit job som ambulancebehandler. Her kørte Nicolai og
makker et utal af gange akut til en toårig pige med en sjælden form for epilepsi, hvor medicin ikke kunne
kontrollere det.
... men sidste gang de kørte til pigen, fortalte hendes mor, at de var begyndte på noget, der hed keto-diæt, og
det lod til at virke.
En tilstand, der ikke kunne behandles medicinsk, blev kontrolleret igennem kost, ved at mindske kulhydrater og
øge fedt. Det var fascinerende, og Nicolai blev nødt til at undersøge det nærmere. Det viste sig, at der var langt
mere i det end blot behandling af epilepsi. Det er vægttab, sund kost og mental klarhed, der ikke findes andre
steder. Det er et reset i metaboliske ustabilhed."
"Har du sukkersyge type 2? og har du hørt at keto kan hjælpe? Så er du kommet til det rette sted. I denne artikel
vil vi undersøge hvad videnskaben siger om keto og diabetes, og tage objektivt stilling til, hvordan du kan bruge
keto til at forbedre din diabetes og blive medicinfri. ... Vi har i hvert fald flere tusinde eksempler på mænd og
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kvinder, der har brugt keto og LCHF imod diabetes, og nu er blevet både medicinfri og symptomfri."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vores beskrivelser, som handler om sygdom, har vi betragtet som
mere generelt beskrivende i forhold til keto og ikke som værende relateret til konkrete af vores produkter.
I forbindelse med drøftelser om anprisninger, vejledes virksomheden generelt om brug af sundhedsanprisninger
- herunder henvist til guides på Fødevarestyrelsens hjemmeside desangående.
Kontrolleret sporbarhedsdokumentation på råvarer til seneste produktion af "økologisk kylling bone broth".
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare. Til det formål skal der etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne oplysninger kan
stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.
Følgende er konstateret: Adspurgt til sporbarhedsdokumentation fremviser virksomheden faktura for indkøb af
bl.a. kyllingskrog, krydderurter m.m. fra anden fødevarevirksomhed. Fakturaen er imidlertid stilet til anden
virksomhed på anden adresse, som ejes af én af medejerne, og dermed ikke til Ketoliv på denne adresse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er fordi, vi har slået vores virksomheder sammen, og det er
medejers anden virksomhed og dennes indkøbsaftale hos leverandøren, som vi har benyttet os af. Og så har vi
brugt det til Ketolivs produktion.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden vejledes om, at sporbarhedsdokumentation som minimun skal indeholde oplysninger om
afsenders navn og adresse, modtagers navn og adresse, identifikation af leverede varer, herunder
mængde/antal, samt leveringstidspunkt. Dokumentationen skal være designet til at følge den fysiske strøm af
varer.
Kontrolleret mærkning af allergene ingredienser. Forbud mod markedsføring af bone broth og ketobar
fremsendt.
Følgende er konstateret: Se afsnit vedr. Godkendelser og Mærkning/Information.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at produkterne ikke med den nuværende mærkning kan markedsføres
lovligt. Forbuddet kan ophæves, såfremt varerne er korrekt mærket, herunder med korrekt allergenmærkning
samt hvis, fødevarevirksomheden/virksomhederne er korrekt registreret hos Fødevarestyrelsen. Derudover skal
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virksomheden kunne fremvise dokumenation for risikoanalyse vedr. produktion for bone broth.
Forbuddet betyder, at fødevarerne ikke må markedsføres, fjernes fra adressen eller på anden vis overdrages til
andre uden forudgående aftale med Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens fødevareaktiviteter. Det indskærpes, at virksomheden skal være
registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører fødevarer via hjemmesiden ketoliv.dk samt Facebook.
Virksomheden er på kontroltidspunktet ikke registreret ved Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har forsøgt at udfylde blanketten på jeres hjemmeside, men
gik i stå, da der skulle udfyldes forskellige oplysninger om produktionskøkkenet, som vi ikke har aftalen helt på
plads med endnu. Vi får det bragt i orden.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at erhvervsdrivende, der tilbereder økologiske fødevarer, skal
anmelde dette til Fødevarestyrelsen med henblik på at blive omfattet af økologikontrol.
Følgende er konstateret: På facebook beskriver virksomheden produktion og markedsføring af økologiske
fødevarer - "Øko ketobar" og "økologisk kylling bone broth" og i tekst fremgår flere formuleringer, hvor økologi
fremgår. Desuden fremgår "markedsførings-Ø'et" i opslag. Virksomheden har på kontroltidspunktet ikke anmeldt
økologi-aktiviteterne til Fødevarestyrelsen og er således ikke omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Efter at vi blev gjort opmærksomme på det, har vi i et opslag på
facebook skrevet, at vi ikke må kalde bone broth økologisk, selv om det fremgår af etiketten. Vi er igang med at
ændre etiketten, så det ikke fremgår. Desuden vil vi rette markedsføringsmaterialet samt få godkendelsen på
plads.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden vejledes om Fødevarestyrelsens Guide til økologi, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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