
Hei. 

Takk for svar. 

Jeg synes fortsatt at det er rart at dere påsto at produktet ikke inneholdt spor av melk og la ved en innholdsliste 

fra et annet produkt enn det jeg snakket om i min henvendelse. Jeg har også sursilda mistenkt for å inneholde 

mer enn SPOR av melk. 

Men dere har iallefall tatt henvendelsen seriøst og har svart, det er mer enn jeg kan si om Norgesgruppen som 

også selger First Price sursild med spor av melk.  

Jeg skal prøve de produktene du nevner når jeg ser dem i butikken. Hvis de inneholder melk, selv spor av melk, 

finner jeg det fort ut. 

Mvh  
Lill F. Sæther 
lills@ther.oslo.no 
www.laktosefritt.no 
 

 

Hei igjen   (3.8.2011) 

 

Takk for bilder og tilbakemelding. Vi har tatt dette videre med produktutvikler og produsent. Grunnen til at det 

deklareres at produkter kan inneholde spor av diverse allergener er fordi de blir produsert i samme 

produksjonsanlegg som for eksempel  

produkter som inneholder melk. Kravene til deklarering er svært strenge på dette området, selv om sjansen for at 

de forskjellige produktene inneholder melk kan være liten. Vi kan likevel informere om at dette produktet er på vei 

ut av sortimentet  

og vil bli erstattet med produktet Northland sursild 1 kg og Matmesteren sursild 300 g. Fra det vi har fått opplyst 

fra produsentene, skal de ikke inneholde melk.  

 

Vennlig hilsen  

ICA Kundekontakt  

 

 

Dato: 2.8.2011 

Hei.  

Her er bilde av sursildboksene slik den fremstår på Rimi, så det er helt klart at den er produsert av 
dere og at det står at den inneholder spor av melk.  Og min erfaring er at dette IKKE er en 
feilmerking, men at den faktisk inneholder melk. Jeg fant det ut ved at jeg ble dårlig etter frokost i 
flere dager, uten å skjønne hva som forårsaket dette, før jeg tenkte på å sjekke på sursildboksen.  
Det er opp til flere nummer på boksen, men nummeret som står under datoen er 0832311. Jeg 
husker faktisk ikke holdbarhetsdatoen, men det er jo også irrelevant. Det har stått denne 
innholdslisten på disse boksene så vidt jeg vet i flere måneder. Koden som står under Barkoden er: 7 
054980018008. 
Jeg ser også at dere refererer til marinerte sursildbiter, kryddersild, et produkt jeg aldri har snakket 
om. Jeg har tatt opp produktet som heter Sursild i min korrespondanse. 
 
Hilsen 
Lill F. Sæther   
lills@ther.oslo.no 
www.laktosefritt.no 

http://www.laktosefritt.no/
http://www.laktosefritt.no/


 

 
 
 

 
Hei! 
For å kunne gi et helt sikkert svar, trenger vi  produktets batchnummer, EAN-kode og holdbarhets-
dato. Likevel, kan vi si at hvis produktet er merket med "kan inneholde spor av melk" - så er dette en 
merkefeil. Euroshopper Sursild 1 kg inneholder ikke spor av melk/laktose. Produktet inneholder IKKE 
melk. 
PRODUKTETS INNHOLD ER: 
Marinerte sildbiter (38%) (Kryddersild (sild, krydder (inkl. sennepsfrø)), sukker, salt, eddik, 
kaliumsorbat, natriumbenzoat), løk (12%) og lake (50%) ( vann, sukker, eddik, kaliumsorbat, 
natriumbenzoat) 
 
Enkelte mennesker kan reagere allergisk på sennepsfrø og/eller fisk, og derfor er dette klart merket i 
innholdsfortegnelsen. 
Produksjonsanleggets kvalitetsleder har bekreftet at produktet ikke inneholder melk/laktose. 
 Produksjon av Euroshopper sursild skjer ikke på samme dag som produksjon av produkter som 
inneholder melk/laktose. 
ICA har som policy å sørge for god styring med allergener, i hele varekjeden, nettopp for å unngå 
unødvendig merking av "kan inneholde spor av". 
 ICA setter krav til sine leverandører om GFSI-sertifisering  (et høyt nivå av kvalitetsstyringssystem 
hvor HACCP-metodikken brukes, og hvor kontroll på allergener er et av de sentrale temaene. 
Har du andre spørsmål eller synspunkter er du velkommen til å kontakte oss igjen. 
Vil du vite mer om vår organisasjon kan du gå inn på www.ICA.no. 

 Vennlig hilsen 
Tina Mjørud 
 ICA Kundekontakt 

 ICA Norge AS, Sinsenveien 45, Postboks 6500, Rodeløkka, 0501 OSLO 
Telefon ICA Kundekontakt 800 41500 
Telefax ICA Kundekontakt  22 15 61 53 



E-post ICA Kundekontakt ICA.kontakt@ICA.no 
 
 

 
Til ICA 

1.7.2011 

Euroshopper Sursild med “spor av melk”. 

Jeg skriver til dere fordi jeg har laktoseintoleranse og har blitt syk av deres sursild. Jeg er alltid nøye 
med å sjekke om det er melkeprodukter eller laktose i maten jeg kjøper. Men problemet oppstår når 
det er melk eller spor av melk i produkter som en i utgangspunktet forutsetter at ikke skulle 
inneholde dette, for eksempel sursild.  
Det er et kjempeproblem at antatt trygge matvarer inneholder ting som vi med allergi eller 
intoleranse ikke tåler. For det første fordi vi blir dårlige av produktet. Siden produktet oftest spises 
sammen med andre matvarer tar det tid å finne ut hva som forårsaker symptomene, mens disse blir 
verre og verre for hver gang produktet spises. Et annet og mer omfattende problem er at vi ikke kan 
spise sursild uten å kjenne produsenten, for eksempel på frokost-, lunsj- eller koldtbord på 
restauranter, hoteller osv. Som regel er det andre viktigere ting som må undersøkes i slike 
situasjoner, for eksempel hva som er i brødet som serveres. Da orker i alle fall ikke jeg å be dem om 
også å sjekke hvor sursilden er produsert. Jeg lar være å spise sursild, som jeg egentlig er veldig glad 
i. Det gjør ikke situasjonen bedre at det ofte er mange andre ting som ikke kan spises av oss med 
laktoseintoleranse i slike situasjoner; ost, ulike salater (for eksempel reke- eller italiensk) også 
sildeprodukter med melkebaserte sauser eller dressinger, eggerøre, leverpostei og andre 
oppblandede kjøtt- eller fiskeprodukter, kaker, desserter osv. osv. 
Vi som har laktoseintoleranse reagerer ulikt ut fra hvor alvorlig lidelsen er. Men vi reagerer også ulikt 
ut fra mengde laktose i matvarene, om det er kort tid eller lenge siden sist vi spiste noe som 
inneholdt laktose og om vi spiser den aktuelle varen på tom eller full mage.  
Jeg vet ikke hvorfor sursilden deres overhodet inneholder det dere kaller “spor av melk”, men jeg 
tror det er mer enn “spor”, fordi jeg fikk symptomer på at jeg hadde spist noe jeg ikke burde ganske 
raskt. Jeg reagerer for eksempel ikke på “spor av melk” i brød. 
 
Jeg har opprettet en hjemmeside, www.laktosefritt.no, hvor jeg tar opp de problemene vi med 
laktoseintoleranse har. Jeg vil kontakte produsenter som bruker melkeprodukter eller laktose unødig 
i matvarer for å prøve å få dere til å forstå at dette faktisk er et stort problem i et vanlig, travelt 
yrkesliv som de fleste av oss lever. Målsetningen er at færre produkter skal inneholde 
melkeprodukter eller laktose når det er helt unødvendig og dermed gjøre hverdagen vår lettere.  
Fordi dere har “spor av melk” helt unødig i sursilden dere, vil jeg plassere dere i Skammekroken på 
min hjemmeside, sammen med andre produsenter som leverer matvarer som helt unødig inneholder 
melkeprodukter eller laktose. 
 
Sursild fra bla. dere, er bakgrunnen for at jeg for en stund siden skrev til Helsedepartementet, som 
har ansvar for forskriften om merking av næringsmidler, for å få en nærmere definisjon av hva “spor 
av melk” betyr. Departementet har i sin tur sendt min henvendelse videre til Mattilsynet og jeg 
avventer svar derfra.  
 
Hilsen 
Lill Fanny Sæther 
lills@ther.oslo.no 
www.laktosefritt.no 
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http://www.laktosefritt.no/
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