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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
anonym anmeldelse.
Ørestads Boulevard 73

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

2300 København S

kontrol.

45963128

Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg fremsendt, 20.000 kr.
Følgende er konstateret: Virksomheden har på deres
hjemmeside www.becel.dk angivet at de støtter
hjerteforeningen. Samtidig anføres videre følgende tekst
omhandlende hjerte-kar sygdomme: "Herunder kan du læse
mere om Hjerteforeningen, hjerte-kar-sygdomme og hvorfor
motion er vigtigt. KORT OM HJERTEFORENINGEN OG
4

HJERTE-KAR-SYGDOMME. Hjerteforeningen er Danmarks
næststørste patientforening med knap 148.000 medlemmer, og
dertil kommer tre rådgivningscentre, der er placeret rundt om i
landet. Hjerteforeningen har 88 lokalforeninger med
engagerede frivillige, der hvert år møder danskerne til flere
forskellige aktiviteter. Mange af lokalforeningerne har også
faste gå- og løbearrangementer. HJERTE-KAR-SYGDOMME mere end 466.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom,
og mere end 95.800 voksne danskere indlægges årligt med
hjerte-kar-sygdom. Det estimeres, at ca. 475 børn årligt bliver
født med en medfødt hjertefejl. Der antages at være ca. 15.000
voksne, som lever med en medfødt hjertesygdom (GUCH =
Grown Ups with Congenital Heart defects). Tallet er stigende og
forventes at stige til 20.000 personer inden for det næste årti.
Samtidig er hjerte-kar-sygdom en af de hyppigste dødsårsager
hos kvinder i Danmark, og desværre dør 18 kvinder og 18
mænd hver eneste dag af netop en hjerte-kar-sygdom. Det
svarer til, at hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom,
hvilket svarer til 13.000 dødsfald om året og gør
hjerte-kar-sygdom til den næsthyppigste dødsårsag i Danmark."
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at ovenstående tekst
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virkning på hjerte-karssygdomme når man indtager Becel produkter. Jf. reglerne må fødevareinformation ikke
tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig
sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi retter
hjemmesiden til så vores støtte til Hjerteforeningen fremstår mere neutralt.
Becel Pro Activ
Kontrolleret markedsføringen af produktet på hjemmesiden og på etiketten. Konstateret at produktet der
indeholder plantesteroler, markedsføres i henhold til betingelserne anført i Kommisionen forordning nr.
686/2014, art. 2 samt bilag 3 pkt. 5 i Mærkningsforordningen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret anprisningen "Becel er en leg med bogstaverne B, C og L. De står for B(lood) C(holesterol)
L(owering), altså blod-kolesterolsænkende"på virksomhedens hjemmeside. Konstateret at Becel produkter
efterkommer betingelser for anvendelsen af anprisningen angivet i forordning 1226/2014 vedr. indholdet af
umættede fedtstoffer.
Virksomheden oplyser at afsnittet om transfedt vil blive fjernet fra hjemmesiden, ligesom afsnittet vedr. mættet
fedt vil blive ændret.
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