
Jeg kontaktet Denja da jeg gjentatte ganger ble syk av deres rekesalat.  

De svarte at den inneholder under 0,5% laktose pr 100 g.  Det er for mye for 

meg.  Og jeg innså da at dette heller ikke var nok for at de skulle være pliktige 

til å merke med at det inneholder laktose eller “Spor av melk”.  

Så dette igjen ledet til at jeg kontaktet Helsedepartementet som er ansvarlige 

for forskriften som pålegger produsenter å merke for laktose.  Spørsmålet ble: 

Hvor lite eller mye er “Spor av melk”? Og ikke minst, hvor mye eller lite melk må 

det være for at de skal måtte merke med “inneholder laktose”? 

Departementet har sendt saken videre til Mattilsynet og Norsk Legemiddelverk 

fordi jeg også nevnte laktose i medisiner også som et problem. 

Så får vi se hvordan det går. 

******************************************************************************** 

Til Denja om forskrift fra HOD om tilsetting i næringsmidler. 

Jeg vedlegger forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet som i et av vedleggene sier klart at hvis 

næringsmidler inneholder laktose/melkesukker skal dette opplyses.  

Vi er etterhvert mange som lider av laktoseintoleranse. Mange har melkeallergi. 

Jeg har funnet ut, ved at jeg har blitt syk, at dere tilsetter melk/laktose i Denja rekesalat. Dette er 

ikke opplyst på pakningen. Jeg ber om at dere retter opp dette umiddelbart. Enten ved å opplyse 

dette eller ved å slutte å ha laktose i produktet. Dette siste er selvfølgelig det beste. 

Det er veldig vanskelig for oss som har denne lidelsen når noe som oppfattes som trygg mat ikke er 

det, fordi en produsent tilsetter melkeprodukter eller laktose. Når det ikke er mulig å sjekke fabrikant 

feks på et koldtbord eller ved kjøp av påsmurt, må vi nå avstå fra alle rekesalater.  

Personlig kommer jeg ikke til å kjøpe noen av Denjas produkter i fremtiden og vil også advare andre 

mot å gjøre det. 

Hilsen 

Lill Sæther 

****************************************************************************** 

Takk for tilbakemelding og for at dere har tatt dere bryet med å analysere rekesalaten jeg sendte 
dere.  
Jeg forstår at melkeprotein er under 2,0 mg pr kg og at laktose er under 0,5 g pr 100 g, og som jeg 
skjønner deg, er dette maks av hva som finnes i salaten. Det er selvfølgelig lite, men det er allikevel 

nok til at jeg reagerer på det. Sånn er det, for jeg prøvde eliminasjonsmetoden og kuttet ut det ene 
etter det andre, før jeg fant ut at det måtte være denne salaten. 
Mvh Lill 
 
> From: Astrid Berg Aanes [astrid.aanes@denja.no] 
> Sent: 2010-11-10 08:52:03 MET 
> To: l-fanny@online.no 
> Subject: Rekesalat best før 11.10.10 
>  
>******************************************************************************** 
 

Hei 

 



> Du kontaktet oss for 1 mnd siden angående mulig innhold av 

> lactose/melkeprotein i en rekesalat du hadde kjøpt. Vi avtalte da at 
> salaten skulle analyseres for mulig innhold av dette. 
> Vi har nå mottatt resultatene, og kopi av denne er vedlagt. Denne viser at 
> de ikke finner rester av melkeprotein eller lactose i salaten. 
> Slike analyser har alltid en deteksjonsgrense, og det er disse som er 
> oppgitt her: 
> Melkeprotein <2,0 mg/kg 
> Lactose <0,5g/100g 
>  
> Du ser også at den sukkermengden som er funnet er tilsvarende 
> sukrosemengden.. 
>  

> (See attached file: LISTEFIL.HTM) 
>  
> Kontakt meg gjerne dersom noe er uklart.  
 
> Med vennlig hilsen / With kind regards 
>  
> Astrid Berg Aanes 
> Denja 
> E-mail: astrid.aanes@denja.no 
> Phone: +47-33 13 32 27 
> Fax: +47-33 13 32 10 
> Mobil: +47-95 98 89 10 

> Web: http://www.rieberson.no  
 

 

********************************************************************************* 

Takk. Det var hyggelig. Ja jeg skal prøve den igjen. Så får vi se. 

Mvh Lill Sæther 

Nåkkvesv. 5, leil 9010 

0670 Oslo 

 

 

> From: Astrid Berg Aanes [astrid.aanes@denja.no] 

> Sent: 2010-11-10 14:52:14 MET 

> To: Lill Fanny Saether [l-fanny@online.no] 

> Subject: Re: SV: Rekesalat best før 11.10.10 

>  

> Det er synd at dette ikke er godt nok for deg. Det er ingen råvarer i 

> salaten som skal inneholde melk eller lactose, vi har også gode interne 

> rutiner for å hindre kryssforurensing. 

> Dersom du synes det er forsvarlig så hadde det vært fint om du prøvde å 

> spise rekesalat en gang til. Jeg vil gjerne sende deg en verdikupong slik 

> at du kan hente ut noen nye produkter i en butikk som fører Denja-varer. 

> Dersom du oppgir adressen din, kan jeg sende deg denne per post. 

>  

Med vennlig hilsen / With kind regards 

>  

> Astrid Berg Aanes 

> Denja  

https://epost.telenor.no/mobileoffice/?cmd=mail&sub=redirect&url=http://www.rieberson.no

