
 

 

 

 

 

 

 

 

VERASIO 
 

VERASIO 

TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN  

SVETOVANJE, d.o.o.  

Gregorčičeva ulica 18  

2314 Zgornja Polskava 

T: +386 (0)2 845 21 36 

F: +386 (0)2 845 21 37 

 

Podjetje registrirano pri Okrožnem 

sodišču v Mariboru, št. vložka 

1/13321/00. 

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR 

Matična številka: 2277751 

TRR: Nova KBM  

SI 56 0443 0000 1356 562 

ID št. za DDV:SI25298976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. avgust 2019 
 

ODPOKLIC IZDELKA: NAMAZ VEGANSKI NATURLI 
225 G BIO 
 
Analize so v eni šarži omenjenih namazov pokazale majhne sledi sirotkinih beljakovin, zato 
proizvajalec Naturli Foods izvaja odpoklic prizadetih izdelkov: 
 
Ime izdelka: Namaz veganski Naturli 225 g BIO 
Proizvajalec: Grřnvang Food Aps, Vejen, Danska. 
EAN koda: 5701977062415 
Uporabno najmanj do: od 30.08.19 – 27.11.19 
 
»Zavedamo se, da je hrana stvar zaupanja, zato zelo obžalujemo, da je v proizvodnem 
procesu proizvajalca Grřnvang Food očitno prišlo do navzkrižne kontaminacije in so v 
izdelku namaz veganski Naturli 225 g BIO bile dokazane majhne vsebnosti sirotkinih 
beljakovin. Zaradi teh pomanjkljivosti smo proizvajalca seveda prosili, da vzpostavi načine, 
ki bodo v prihodnje izključevali takšne napake,« je razložil  Henrik Lund, direktor podjetja 
Naturli’ Foods. 
 
Podjetje Grřnvang Food je v tej povezavi izdelek namaz veganski Naturli 225 g BIO 
testiral tudi na laktozo in kazein, vendar njihova prisotnost v izdelku ni bila dokazana. 
 
Ocena tveganja 
 
Proizvajalec izdelka namaz veganski Naturli 225 g BIO je medtem spremenil proizvodnjo in 
nove analize so pokazale, da je težava rešena. 
Tveganje za zdravje je omejeno zgolj na osebe z mlečno intoleranco. Pri osebah z mlečno 
intoleranco se lahko pojavijo alergične reakcije. Vse ostale osebe lahko izdelek uživajo brez 
težav.   
 
Nasvet potrošnikom 
 
Potrošniki, ki so kupili izdelek namaz veganski Naturli 225 g BIO z zgoraj navedenim 
datumom uporabnosti in imajo intoleranco na mleko, naj izdelka ne uporabijo. 
 

Vprašanja lahko postavite neposredno podjetju Naturli’ Foods na kontakt: info@naturli-
foods.dk 
Potrošniki, ki bodo poslali povpraševanje, bodo prejeli odškodnino. 
Media contact: +45 8614 8300 or info@naturli-foods.dk 
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