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Kontrolrapporten er ændret den 10.01.2020
Arne Jacobsens Allé 7

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

2300 København S

anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende

38688928

ernæringsanprisninger på mærkningen af produkterne: "Højt
fiberindhold" på produktet "Nestlé Cheerios havre" og "fiber"
på "Nestlé Cheerios Multigran".
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører "Lion
breakfast cereal bar" med anprisning af indhold af vitaminer og
1

mineraler. Anprisningen er en uspecifik ernæringsanprisning.
Virksomheden oplyser, at mærkningen er under ændring og at

2

det af den nye mærkningen alene vil fremgå hvilke vitaminer og
mineraler der er tilsat.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Fulgt op på bøde for sygdomsanprisninger fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: På hjemmesiden
www.nestlebornemad.dk er artiklerne "Vores største nyhed NAN Pro 2", "Humane Oligosakkarider - en af modermælkens
nøgleingredienser" og "Amning bidrager til en god
bakterieflora og en sund tarm". Artiklerne indeholder ikke
længere anprisninger der henviser til en gavnlig virkning på
sygdom/sygdomssymptomer.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.

X
X

Indskærpelse er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden har vist pdf af fremtidig
mærkning af deres produkter.
13-08-2019
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"HM-O" er fjernet fra mærkningen af produkterne "Nestlé NAN Pro 1 800 g pulver" og "Nestlé NAN Pro 1 200 ml
drikkeklar".
"HM-O" og "Humane mælkeoligosakkarider er en bestanddel som findes i modermælk" er fjernet produkterne
"Nestlé NAN Pro 2 800 g pulver" og "Nestlé NAN Pro 2 200 ml drikkeklar". Virksomheden oplyser at produkter
med ændret mærkning vil blive sendt på markedet i september/oktober.
Virksomheden har ændret artikler på hjemmesiden såedes at anprisninger med HMO er fjernet.
Virksomheden skriver bl.a. fortsat følgende på hjemmesiden www.nestlebornemad.dk:
- Vedr. produktet "Nestlé NAN Pro 2": "NAN Pro 2 - resultatet af 150 års forskning og udvikling
NAN Pro 2 er et produkt af højeste kvalitet som indeholder en oligosakkarid som er strukturelt identisk med den
mest forekommende oligosakkarid i modermælk, 2’FL*.
*2'FL (2´-O-fucosyllactose) er et syntetisk fremstillet oligosaccharid, som er strukturelt identisk med den mest
almindelige oligosaccharid i modermælk."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener ikke markedsføringen overtræder reglerne vedr.
forbuddet mod anvendelse af udtryk såsom ”humaniseret”, ”modertilpasset”, "tilpasset" eller lignende. Det er
en ingrediens anprisning. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se
klagevejledning på bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Kontrolleret markedsføring af fødevarer til særlige medicinske formål.
Indskærpelse er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører produkterne Isosource Junior Vanille, Isosource
JuniorFibre og Isosource Junior (neutral) kan anvendes ved Crohns sygdom ”Även lämplig vid tex Crohns
sjukdom”. Fødevarer til særlige medicinske formål skal ikke forebygge, behandle eller helbrede sygdomme eller
sygdomssymptomer, men derimod erstatte almindelig mad og drikke.
Mærkningen ”Även lämplig vid tex Crohns sjukdom” kan være vildledende i henhold til mærkningsforordningens
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artikel 7, stk. 1, jf. artikel 2, stk. 1, i Kommissionens Delegerede forordning (EU) 2016/128. Det skyldes, at
produktet har en standardnæringsstofsammensætning, men markedsføringen målrettes til ernæringsmæssig
håndtering af en specifik sygdom (Crohns sygdom) udover den generelle lidelse/tilstand (underernæring), hvilket
kan indikere, at produktet har en særlig sygdomsspecifik næringsstofsammensætning.
Mærkningen på fødevarer til særlige medicinske formål med standardnæringsstofsammensætning, der er
fremstillet til ernæringsmæssig håndtering af underernæring, må ikke liste alle de sygdomme, der kan resultere i
underernæring. Det er selve undernæringen som produktet skal håndtere og ikke den bagvedliggende sygdom.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Produktet er specielt egnet til børn med Chrons sygdom da det
ikke indeholder maltodextrin. Vi har dokumentation for at produktet er effektivt ved behandling af denne
sygdom.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret anvendelse af nøglehulsmærkning på "Nestlé Cheerios havre". Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende næringsstoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: "Nestlé Lion breakfast cereal bar" indeholder tilsatte vitaminer og mineraler i lovlige mængder.
Tilsætningen er notificeret/godkendt.
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