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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
færdigemballerede fødevarer inkl. økologiske i virksomhedens
Norddigesvej 2, 1 tv

lagerhal, OK.

8240 Risskov

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lageret, OK.

35809740

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at lageret er
skadedyrssikret og har set de seneste skadedyrsrapporter uden
bemærkninger, OK.
1

Mærkning og information: Det indskærpes, at henvisninger til

1

generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet

1

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 på hjemmesiden

2

www.linuspro.dk: for produktet BCAA orange flavour er angivet
"øger muskelstyrke, udbedre muskelskader, giver mere

1

muskelstyrke og øger muskeludholdenhed", "..nedsætter
skaden af muskelproteiner, mindsker restitutionstiden og
bidrager positivt til en øget proteinsyntese" samt "modvirker
muskelømhed", for produktet WHEY100 økologisk
proteinpulver er angivet "Økologisk proteinpulver besidder
flere kostmæssige fordele", for produktet økologiske
proteinbars er angivet "for at opbygge muskelmasse". De
uspecifikke anprisninger er generelt angivet for selve
produkterne og ikke for det næringsstof, hvor der foreligger en
godkendt sundhedsanprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: de får
hjemmesiden tilrettet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er konstateret: på www.linuspro.dk for produktet
Electro Tabs (zero) markedsføres dette som en elektrolytdrik
med følgende angivelser "bekæmper muskeltræthed" som er

X

X

en ikke godkendt sundhedsanprisning og " bekæmper
dehydring" som er en anden ordlyd end den godkendte
sundhedsanprisning for elektrolytdrikke. På selve emballagen
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markedsføres Electro Tabs (zero) som et kosttilskud. Virksomheden oplyser, at produktet udgår af sortiment og
at de kun har få tilbage på lager og varen slettes fra hjemmesiden under tilsynet.
For produktet økologisk WHEY100 proteinpulver er angivet "dit muskelvæv skal nemlig bygges op igen og her er
proteinpulver helt essentielt" og "fri for kunstige sødemidler".
Forholdene vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om kravene til sundhedsanprisninger og konkret til fødevarer markedsført til sportsfolk og om
sammenlignende egenskaber samt at ernærings- og sundhedsanprisninger ikke må angive, indikere eller antyde,
at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan tilføre tilstrækkelige mængder næringsstoffer. Tilskynde til
eller billige overdrevent forbrug af en fødevare.
Kontrolleret obligatorisk mærkning inkl. fremhævelse af allergener på produkterne WHEY100 økologisk
proteinpulver, økologisk loppefrøskaller (psyllium husks), creatine, økologisk proteinbar med peanuts, BCAA
orange flavour, OK.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
herunder modtagekontrol, dokumentation (økologierklæringer), opbevaring, rengøring, sammensætning,
mærkning, OK.
Følgende er konstateret: på økologisk WHEY100 proteinpulver, at det Ø-mærket med teksten statskontrolleret
ikke er placeret på en hvid baggrund og teksten med EU/Ikke EU jordbrug er ikke placeret under EU økologilogo,
på økologisk proteinbar med peanuts er markedsførings Ø'et anvendt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om reglerne for mærkning med det statskontrollerede Ø-mærke, at det skal være placeret på en
hvid baggrund (ramme), og for EU's økologilogo, at teksten med EU jordbrug og/eller ikke EU jordbrug skal
placeres lige under EU's logo. Hvis fødevaren udelukkende er fra EU jordbrug må der ikke laves en helgardering
ved at angive "EU/Ikke EU jordbrug".
Markedsførings Ø'et uden teksten statskontrolleret må ikke anvendes på emballage, men kun i
markedsføringsmateriale samt hjemmesider.
Kontrolleret at kosttilskuddene Creatine og Psyllium Husks Loppefrøskaller er anmeldt, OK. Kontrolleret
obligatorisk mærkning af førnævnte kostilskud og at indholdet af creatin er i overensstemmelse med reglerne
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om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, OK.
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