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Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
sundhedsanprisningen på https://copenhagenfoods.dk/
Dalager 9

"Sunde ristede hasselnædder"" "Perfekte snack til dem der vil

2605 Brøndby

leve sundere" anvendt ved markedsføring af Hasselnædder på

39513528

Facebook.
"godt for dit helbred" anvendt på hjemmeside ved
markedsføring af mandler.
"En naturlig sundhedsbombe" "eksperter anbefaler en
håndfukd hasselnødder om dagen" anvendt ved markedsføring
af hasselnødder på hjemmeside.
2

"Fuld af sundhed" anvendt ved markedsfæring af
græskarkerner på hjemmeside.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke
gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for
et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er
opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.
Følgende er konstateret: Ovenstående sundhedsanprisninger
er ikke ledsaget af en beslægtet sundhedsanprisning.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede og fremsendte retssikkerhedsblanket.
Foto og kopi af hjemmeside medtaget.
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X
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger:
07-04-2022

1 time 25 min.
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Græskarkerner, 180 g, rister og saltet, anprist på pakningen: højt proteinindhold, højt fiberindhold, højt indhold
af jern, Indhold af jern, protein og fiber opfylder krav om mængde i varen og indhold af Jern er angivet korrekt
med angivning af mænde og % af reference værdi. varen er mærket af EU sælger.
Hasselnøder, ristede, 150 g, anprist på pakningen: højt fiberindhold, kilde til jern, Indhold af jern og fiber
opfylder krav om mængde i varen og indhold af Jern er angivet korrekt med angivning af mænde og % af
reference værdi. varen er mærket af EU sælger.
Peanuts, risted og salted, 150 g, anprist på pakningen: kilde til protein, højt fiberindhold, Indhold af protein og
fiber opfylder krav om mængde i varen, varen er mærket af EU sælger.
Cashew nødder, ristet og saltet, 150 g, anprist på pakningen: kilde til protein, højt fiberindhold, kilde til jern,
Indhold af jern, protein og fiber opfylder krav om mængde i varen og indhold af Jern er angivet korrekt med
angivning af mænde og % af reference værdi. varen er mærket af EU sælger.
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