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Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen, har foretaget
Produktion og lager

kontrol på baggrund af anmeldelse/klage.

Assensvej 17

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

5580 Nørre Aaby

kontrol.

35032398

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende
ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilaget til
anprisningsforordningen og opfylder betingelserne i
forordningen.
Følgende er konstateret: virksomheden skriver ved
4

markedsføring af produktet Rødkløverekstrakt på hjemmesiden
www.herrens-mark.dk følgende ernæringsanprisning:
"Rødkløverekstrakt er: Rig på naturlige planteøstrogener".
Ernæringsanprisninger vedrørende ”rig på” eller ”højt indhold”
er kun tilladt for de næringsstoffer eller andet stof, der fremgår
af listen over tilladte ernæringsanprisninger. Der er ingen
tilladte ernæringsanprisninger vedrørende ”Højt indhold” hvor
virksomheden selv kan indsætte navnet på et stof/næringsstof
ud over ”højt indhold af [navn på vitamin] og/eller [navn på
mineral]”.
Virksomheden skriver også "Planterne høstes i løbet af
sommeren, når de er friske og fulde af vitalitet, herefter
presses og gæres de i en proces, der netop gør mennesker i
stand til at optage de såkaldte planteøstrogener". Anprisningen
indikerer at indholdet i produktet er bedre fordi
gæringsprocessen under tilvirkning ændre indholdsstofferne,
hvorved de bliver mere letoptagelige. Ernæringsanprisninger
vedrørende letoptagelighed er ikke tilladte, jf. bilaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden

X

oplyste på tilsynet at de ville indsende deres bemærkninger, da
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ejeren ikke var tilstede. Virksomheden har den 17. november 2019 indsendt sine bemærkninger. Disse
bemærkninger er kommenteret i den skriftlige indskærpelse som er fremsendt til virksomheden den 20.
december 2019. Bemærkningerne giver ikke anledning til at Fødevarestyrelsen ændre sanktionen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleveret/fremsendt retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisninger i forbindelse med markedsføring af produktet
Rødkløverekstrakt på hjemmesiden www.herrens-mark.dk.
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver om produktet: "Kan afhjælpe følgende gener i forbindelse
overgangsalderen: (...) Humørsvingninger Søvnforstyrrelser Manglende energi Træg fordøjelse" og
"Planteøstrogener Det høje indhold af planteøstrogener, kan hjælpe med at bevare en rolig og mere behagelig
overgangsalder og afhjælpe symptomer som hedeture, svedsekretion og styrke den mentale balance", samt
"Endelig er ekstraktet ikke pasteuriseret, hvilket bevarer de levende mælkesyrebakterier, og de er med til at
understøtte en god fordøjelse".
Anprisningerne på on-hold listen vedrørende rødkløver og overgangsalder vedrører ikke humørsvinger,
søvnforstyrelser, manglende energi og træg fordøjelse. Virksomheden kunne således ikke fremvise
dokumentation for, at anprisningerne er godkendt, eller at EFSA har en anprisning under vurdering, som
omhandler det pågældende stof/planteingrediens, herunder at sammenhængen mellem
stoffet/planteingrediensen og anpriste effekt er i overensstemmelse med de to anprisninger på on-hold listen
for rødkløver med ID-nummer 4146 og 4495.
I afsnit om "Sådan virker planteøstrogener" skriver virksomheden følgende om produktet: "Isoflavoner også
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kaldet planteøstrogener, tilhører gruppen af stoffer der kaldes Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM),
hvilket betyder at de foretrækker at binde sig til specifikke typer af celler. Disse kaldes østrogen-receptorer og
findes bl.a. i en alfa-version, som sidder i store koncentrationer omkring brystet og livmoderen, og en
beta-version, som sidder omkring knoglerne, nyrerne, lungerne og tarmene.
Østrogen binder sig primært til alfa-receptorerne, hvilket kan føre til overstimulering af bryst- og livmodervæv.
Det står i kontrast til hvordan isoflavoner binder sig i kroppen. Isoflavoner binder sig 1000 gange stærkere til
beta-receptorerne end til alfa. Det betyder at de kan virke afbalancerende, uden negativ indvirkning på det
østrogen-sensitive væv i bryst og livmoder og dermed hjælpe til at stabilisere hormonbalancen bivirkningsfrit".
Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at virksomheden i dette afsnit sundhedsanpriser planteøstrogener, idet
disse angives ikke at have en negativ indvirkning på det østrogensensitive væv i bryst og livmoder, og de dermed
anprises som værende sundere end østrogen.
Anprisningerne på on-hold listen gælder for rødkløver og ikke for planteøstrogener og isoflavoner og heller ikke
for mælkesyrebakterier.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:Virksomheden oplyste på tilsynet at de ville indsende deres
bemærkninger, da ejeren ikke var tilstede. Virksomheden har den 17. november 2019 indsendt sine
bemærkninger. Disse bemærkninger er kommenteret i den skriftlige indskærpelse som er fremsendt til
virksomheden den 20. december 2019. Bemærkningerne giver ikke anledning til at Fødevarestyrelsen ændre
sanktionen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
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Bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører på hjemmesiden www.herrens-mark.dk om produktet
Rødkløverekstrakt med en gavnlig virkning på sygdom. I afsnittet "Planteøstrogener (isoflavoner) og sikkerhed"
skriver virksomheden"bemærk at isoflavon-indtagelse formodes at have potentiel gavnlig virkning hos
kræftpatienter" og "Eksisterende data fra kræftpatineter har dog antydet at isoflavoner kan have gavnlige
virkninger ved kræftbehandling". Virksomheden antyder dermed at produktet kan være med til at behandle
kræftpatienter. I afsnit "Om overgangsalderen"skriver virksomheden om gener i forbindelse overgangsalderen,
herunder bl.a. om de lave hormonniveauer: "Senere kan de lave hormonniveauer også resultere i osteoporose
(knogleskørhed)" og i afsnit "Om hedeture og svedeture" skriver virksomheden ligeledes om gener i
overgangsalderen: "Den gruppe af kvinder som er hårdest ramt af hedeture og svedeture kan det betyde (...) og
måske endda depression". Virksomheden indikerer med disse anprisninger at produktet kan være med til at
forebygge knogleskørhed (osteoporose) og depression.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyste på tilsynet at de ville indsende deres
bemærkninger, da ejeren ikke var tilstede. Virksomheden har den 17. november 2019 indsendt sine
bemærkninger. Disse bemærkninger er kommenteret i den skriftlige bøde som er fremsendt til virksomheden
den 20. december 2019. Bemærkningerne giver ikke anledning til at Fødevarestyrelsen ændre sanktionen.
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