Kommentering af udkast til levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening fra AU-Tech
Titel på produkt
Ansvarlig for produktet

Tilvænning til mindre sød smag og brug af sødemidler, samt præference for sød smag fra barndom
Institut for Fødevarer (FOOD), Aarhus Universitet
Fagfællebedømmelse
X Rekvirentkommentering
Rekvirent/ekstern/fagfælle Fødevarestyrelsen (FVST)
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Begrundet håndtering af kommentar

Det ville være rigtig fint med en
sammenfatning på dansk også

FVST

Dansk resumé er blevet indsat efter det
engelske

Kan der tilføjes, gunstigt for vores sundhed,
hvis befolkningen spiser mindre af disse
produkter og spiser produkter med lavere
indhold af sukker
Dette afsnit er ikke så relevant under den
pågældende overskrift, hvis det flyttes og
bibeholdes bør kildehenvisning være mere
tydelig hvor det er tekst fra altomkost.dk og
andet sted fra.
Foreslår disse sætninger og skema taget ud.
Ellers dialog om det.

FVST

Dette er tilføjet

FOOD

FVST

Vi er enige i, at afsnittet ikke er relevant for
opgaven og det er derfor slettet

FOOD

FVST

FOOD

Foreslår sætninger slettet

FVST

Skemaet er blot indsat for at give
rekvirenten et overblik over hvilke
sødemidler, der har været undersøgt. Jf.
FVSTs kommentar er tabellen ikke
nødvendigt for at give overblikket, hvorfor
den er fjernet
Vi er enige i, at sætningen om hjælpemidler
som aroma og farve, er irrelevant og ikke
bygger på fakta. Derfor er sætningen fjernet
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Faktaark

Se vedhæftede faktaark fra FVST om salt som
eksempel. Fødevarestyrelsen ønsker det
opstillet med dots med de konklusioner som
der kan drages af undersøgelsen og i forhold
til statistisk sikkerhed.
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Faktaarket er nu opstillet som dots
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