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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
anonym forbrugerhenvendelse.
Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende
ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse.

Følgende er konstateret: på hjemmesiden
www.drinkdansk.com anpriser virksomheden produktet DANSK
med ernæringsanprisningen "Og så er de let drikkelige og lave
på både kalorier og..." under overskriften "Drinks med hver
deres unikke karakter". Produktet indeholder 100 kcal pr. 330
ml = 30 kcal. Anprisninger vedrører lavt kalorieindhold svarer til
anprisningen "Lavt energiindhold", hvor betingelsen er at
produktet indeholder højest 20 kcal pr. 100 ml. Produktet
overholder således ikke betingelserne for anvendelse af
anprisningen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ændrer
hjemmesiden, men havde fået hjælp af et konsulentfirma til
dette.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret anvendelse af ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at for drikkevarer med et alkoholindhold på
over 1,2 % vol. må der kun anvendes ernæringsanprisninger,
der henviser til et lavt alkoholindhold eller et nedsat alkohol-
eller energiindhold.
Følgende er konstateret: på hjemmesiden
www.drinkdansk.com skriver virksomheden om produktet
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DANSK "Og så er de let drikkelige og lave på både...og sukker" Produktet indeholder 4% vol. alkohol.
Ernæringsanprisninger vedrørende sukker er således ikke tilladt i markedsføring af produktet.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi ændrer hjemmesiden, men havde fået hjælp af et
konsulentfirma til dette.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleveret/fremsendt retssikkerhedsblanket.
Generelt vejledt om at fødevarer skal mærkes med en korrekte varebetegnelse og hvis denne ikke findes, en
sædvanlig betegnelse for produktet.
Under kontrollen er anvendt kopi af udskrift fra virksomhedens hjemmeside fra 29. januar 2021. Konstateret
under kontrollen at hjemmesiden fremstår uændret på kontroltidspunktet.


