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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
forbrugerklager. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt
Virkelyst 9

om betaling for kontrol.

6000 Kolding

Mærkning og information: Coors Light

26724511

Det indskærpes at en ernæringsanprisning kun må anvendes i
mærkning og præsentation af eller reklame for fødevaren, hvis
ernæringsanprisningen ikke er vildledende.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører Coors
Light øl med ernæringsanprisningen Light (reduceret). Der
fremgår ikke klart af mærkningen af produktet, hvilke
egenskaber i produktet ”light” henviser til. Det er
fødevarestyrelsens vurdering at ”Light” typisk anvendes på øl,
der har et lavere alkoholindhold (ikke nødvendigvis et lavere
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energiindhold) i forhold til almindelig øl. Fødevarestyrelsen
vurderer at forbrugeren vildledes, da det ikke fremgår på
mærkningen af Coors light øl hvilke egenskaber der gør at
fødevaren er ”light”.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
oplyser at light henviser til at det er kalorieindholdet der er
reduceret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Næringsdeklaration
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer med en frivillig
ernæringsanprinsing skal være forsynet med en
næringsdeklaration.
Følgende er konstateret: Light og Non-alcoholic er
ernæringsanprisninger. Det er konstateret at Coors Light ikke er
mærket med en næringsdeklaration. Paulaner Hefe-Weissbier
Non-alcoholic har en næringsdeklaration men ikke angivet på
dansk. Virksomheden havde følgende bemærkninger. Vi får
lavet en etiket på dansk, som passer til produktet. Vi får rettet
op- Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
03-09-2018

1 time 30 min.
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Nærringsdeklaration på Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei, Don't Wrorry Pale Ale fra Svneke samt San
Miquel 0,0. OK
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Der er set fremadrettet sporbarhed på salg af Coors light i 2018
indtil nu, ingen anmærkninger.
Coors Light
Det indskærpes at der ved ernæringsanprisninger skal fremvises dokumentation for hvad der sammenlignes
med.
Følgende er konstateret: Virksomheden har udleveret datablad på Coors Light, som de har fået udleveret af
leverandøren. Kalorieindholdet i Coors Light er 145 KJ/35 kcal. Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation
for hvad der sammenlignes med. Sammenligninger må kun foretages mellem fødevarer af samme kategori,
Forskellen med hensyn til mængden af et næringsstof og/eller energiværdien skal anføres, og sammenligningen
skal vedrøre samme mængde af fødevaren.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der tages henvendelse til den udenlandske virksomhed for
oplysninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
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