
Fødevarestyrelsen kontrollerer produktets  
mærkning og virksomhedens hjemmeside. 

Ernæringsanprisninger er udsagn, der angiver eller indikerer, at en  
fødevare har ernæringsmæssige egenskaber på grund af fraværet eller  
indholdet af energi eller andre næringsstoffer.

Sundhedsanprisninger er udsagn, der angiver eller indikerer, at der  
er en sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af  
dens bestanddele og sundhed.

Vi kontrollerer fra 1. oktober til 31. december 2020

Kontrolkampagne
på ernærings- og sundhedsanprisninger



De godkendte ernæringsanprisninger er i
bilag 1 i anprisningsforordningen.

De godkendte sundhedsanprisninger er i
Kommissionens register.

Det er kun muligt at bruge de godkendte  
anprisninger, når betingelserne 
knyttet til den enkelte anprisning og de  
generelle betingelser er opfyldte.

Anprisninger og betingelser



Produkttyper der er relevante for kampagnen

1. Måltidserstatninger til vægtkontrol

2. Elektrolytdrikke / Kulhydrat-elektrolytdrikke

3. Barer

4. Læskedrikke

5. Geler



En måltidserstatning er en 
fødevare, der markedsføres 
som erstatning for et  
hovedmåltid.

Måltidserstatninger til  
vægtkontrol er produkter, der
har et bestemt kalorieindhold, 
og som er stillet krav
til en række næringsstoffer.

1. Måltidserstatning  
     til vægtkontrol



I må gerne skrive ”Måltidserstatning til vægtkontrol”
på jeres produkt.

”Måltidserstatning til vægtkontrol” indikerer en 
sundhedsmæssig egenskab, som ikke er nærmere
forklaret over for forbrugeren.

I skal derfor skrive en af nedenstående to godkendte
sundhedsanprisninger lige ved siden af eller efter:

• ”Udskiftning af to daglige måltider i en energireduceret  
kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab”.

• ”Udskiftning af et af de daglige måltider i en energireduceret  
kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af  
vægten efter vægttab”.

Do’s and don’ts



Hvis I kun skriver ”måltidserstatning” på jeres produkt,  
er det ikke nødvendigt at skrive en godkendt  
sundhedsanprisning ved siden af eller efter betegnelsen.

Det er det dog, hvis I bruger tekst eller billeder, der siger  
noget om vægtkontrol eller vægttab.

Husk, at det altid er forbudt at anprise hastighed eller  
omfang af et vægttab.

Do’s and don’ts



Kulhydrat-elektrolytdrikke er væske  
med et særligt indhold af mineraler og  
kulhydrat, der øger optagelsen af vand.

Kulhydrat-elektrolytdrikke/elektrolytdrikke  
er typisk tilsat natrium samt evt.  
magnesium eller kalium.

2. Elektrolytdrikke /  
Kulhydrat-elektrolytdrikke



I må gerne skrive på kulhydrat-elektrolytdrikken:

• ”Kulhydrat-elektrolyt-opløsninger bidrager til at vedligeholde  
udholdenhedspræstationen under længerevarende udholdenhedstræning.”

• ”Kulhydrat-elektrolyt-opløsning øger optagelsen af vand under fysisk træning.”

Husk at der bl.a. er krav til indhold til kulhydrat og osmolaritet i betingelserne for  
brug af de to godkendte sundhedsanprisninger.
 
Hvis jeres elektrolytdrik indeholder magnesium, må I fx også gerne skrive:

• ”Magnesium bidrager til elektrolytbalancen”, hvis elektrolytdrikken er en  
kilde til magnesium. Dvs. indeholder mindst 7,5 % af referenceindtaget (RI)  
pr. 100 ml for drikkevarer eller 15 % af RI pr. portion for enkeltportionspakninger.

Do’s and don’ts



En bar er en fødevare, der kan findes i mange varianter. Barer kan fx både være proteinbarer, 
chokolade- og müeslibarer. Nogle barer bidrager til kulhydrater, andre til proteinindholdet, og  
nogle er tilsat vitaminer og/eller mineraler.

Indholdet i jeres bar bestemmer, hvilke anprisninger I kan bruge, fx:

• ”Rig på protein.” 

• ”Kilde til calcium.” 

• ”Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse.” 

• ”Magnesium bidrager til normal proteinsyntese.” 

3. Barer



I må fx gerne skrive på baren:

• ”Proteinbar”, hvis mindst 12 % af jeres bars energiindhold stammer fra proteiner. 

• ”Sportsbar”, hvis I skriver en godkendt sundhedsanprisning, som er  
beslægtet med ”Sportsbar”, lige ved siden af eller efter denne.

Fx er den godkendte sundhedsanprisning ”Kulhydrater bidrager til genetablering af en 
normal muskelfunktion (sammentrækning) efter højintensiv og/eller langvarig fysisk 
træning, der medfører muskeltræthed og udtømning af glycogendepoterne i skelet- 
muskulatur” beslægtet med ”Sportsbar”.

I må fx ikke skrive på baren:

• At den har et højt eller øget kulhydratindhold.

Do’s and dont’s



Læskedrikke læsker og forfrisker – 
også i forbindelse med sport.

Læskedrikke indeholder ofte  
sukker, som optages hurtigt i  
kroppen, og derfor nemt og hurtigt 
giver mere energi.

Læskedrikke kan også være sukker-
fri og/eller være tilsat protein. De 
kan også være tilsat vitaminer,  
mineraler eller visse andre stoffer, 
som de anprises med.

4. Læskedrikke



I må fx gerne skrive på læskedrikken:

• ”Protein bidrager til øget muskelmasse”, hvis mindst 12 % af jeres  
læskedriks energiindhold kommer fra proteiner.

• ”Sukkerfri”/”Nul sukker”/”Uden sukker”, hvis jeres læskedrik  
højst indeholder 0,5 g sukkerarter pr. 100 ml.

• ”Indeholder L-leucin” eller ”Indeholder L-valin”, dvs. anprise  
indholdet af de specifikke aminosyrer, hvis betingelserne er opfyldt.

I må fx ikke skrive:

• ”Indeholder aminosyrer” eller ”BCAA”, da anprisningen  
er for uspecifik og derfor ikke tilladt.

Do’s and dont’s



Geler er energi og/eller elektrolytter i 
koncentreret og tyktflydende form.

Geler vejer lidt og er hurtige og nemme 
at indtage, mens man løber eller cykler.

5. Geler



I må fx gerne skrive på gelen:

• ”Rig på vitamin C”, hvis jeres gel indeholder mindst 30 % af RI  
pr. 100 g/100 ml eller pr. portion, hvis den er enkeltportionspakket.

• ”Vitamin E bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress”,  
hvis jeres gel er en kilde til vitamin E.

I må fx ikke skrive på gelen:

• ”Højt indhold af vitaminer og mineraler”, da anprisningen  
er for uspecifik og derfor ikke tilladt.

• ”Højt indhold af energi”, ”Lavt indhold af kulhydrater”  
eller ”Low carb”, da anprisningerne ikke er tilladte.

5. Do’s and dont’s



De godkendte sundhedsanprisninger  
står i Kommissionens register.

Vælg ”Authorised” under
status.

Vælg evt. anprisningstype.

Skriv søgeord - fx stofnavn,
kropsfunktion eller kropsdel
(på engelsk).

Vælg ”Match entire
phrase”, hvis I søger efter
specifikke vitaminer.

Søg efter godkendte sundhedsanprisninger



 
Læs mere om reglerne på  
Fødevarestyrelsens lovstofside.

Læs mere om kampagnen på 
kontrolkampagnesiden.

Find mere information


