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Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen har foretaget
4

administrativ kontrol på baggrund af en anmeldelse.
Virksomheden er gjort bekendt med anmelderens navn.
Fremsendt retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling for
kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Skriftlig indskærpelse er fremsendt. Det indskærpes, at det kun
er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i
bilag til anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver på
hjemmesiden www.teadrops.dk om Brændenælde urtete
følgende ernæringsanprisninger: "har mange vitaminer og
mineraler som jern, A- og C-vitamin, kisel (silicium) og kalium".
For at anvende ernæringsanprisninger der indikerer at
fødevaren er en kilde til et vitamin eller mineral, skal produktet
indeholde mindst 7,5 % af de fastsatte
næringsstofreferenceværdier pr. 100 ml for drikkevarer. Der er

X

ikke fremvist dokumentation for at færdiglavet brændenælde
urtete indeholder mindst 7,5 % af
næringsstofreferenceværdierne for jern, A- og C-vitamin,
40 min.
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silicium og kalium. Der er tillige ingen tilladte ernæringsanprisninger vedrørende et generelt indhold af
"vitaminer og mineraler". Virksomheden skriver om Brændenælde urtete "Det høje indhold af flavonoider".
Anprisningen indikerer at teen er en kilde til et næringsstof eller andet stof. Anprisningen er kun tilladt, hvis
produktet overholder anprisningsforordningen, herunder at virksomheden skal have dokumentation for at
produktet har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning og at det anpriste stof er i fødevaren i en
betydelig mængde. Virksomheden har ikke fremvist dokumentation herfor.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det skriver jeg ned. Jeg bliver nødt til at fjerne det, da jeg ikke
har økonomi til at få det analyseret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
fremsendte retssikkerhedsblanket.

Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg er fremsendt på 5.000 kr.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører te med en gavnlig virkning på sygdom på hjemmesiden
www.teadrops.dk. Virksomheden har under overskriften "sund økologisk te hos teadrops" skrevet
sygdomsanprisninger om te generelt: "Virker beskyttende mod hjertekarsygdom-me", "Desuden har den grønne
te vist sig at være beskyttende mod karies, og i studier har grøn og sort te vist kræftbeskyttende virkninger".
Virksomheden har om Brændenælde urtete skrevet at "flavonoider bekæmper betændelsestilstande som fx
gigt" og "Jernmængden kan virke forebyggende på blodmangel". Om Snøftete har virksomheden skrevet at det
er "En rigtig skøn te at nyde, når forkølelsen har ramt dig". Og om Kamille urtete har virksomheden skrevet at
det er "kendt for at være en af de mest skattede lægeplanter, har gode egenskaber, som bakteriebekæmpende
(...) og kan bruges ved mavekramper og forkølelser".
Anprisningerne indikerer at te eller ingredienser i teen kan have gavnlig virkning på de nævnte sygdomme.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er chokeret.
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Kontrolleret sundhedsanprisninger. Skriftlig indskærpelse er fremsendt.
Følgende er konstateret: på hjemmesiden www.teadrops.dk skriver virksomheden under overskriften "sund
økologisk te hos teadrops" generelt om te: "Vores te er fyldt med antioxidanter, der beskytter mod
skadevirkninger fra de frie radikaler Styrker kroppens eget immunforsvar pga. indholdet af stoffer, som aktiverer
de hvide blodlegemer Reducerer det "dårlige" kolesterol" og "Forhøjer stofskiftet, hvorved der brændes flere
kalorier af", samt "Endelig giver teen ro, balance og velvære". Anprisningerne er uspecifikke
sundhedsanprisninger, idet det antyder at der er en sammenhæng mellem te generelt og sundhed.
Virksomheden skriver om Brændenælde urtete, at det "kan stimulere mælkeproduktionen hos ammende
kvinder" og om Hindbærblad urtete, at det "styrker urinvejene og kan være gavnlig for hud, hår, tænder og
knogler" uden at der er tilknyttet en specifik beslægtet og tilladt sundhedsanprisning.
Virksomheden skriver om Munter mave te, der består af en blanding af 4 ingredienser, at det er "En te for din
maves fordøjelse" uden at der er tilknyttet en specifik beslægtet og tilladt sundhedsanprisning til en af
ingredienserne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er almen viden som har været brugt i 100 år. Jeg er chokeret
og det kommer fuldstændig bag på mig. Anede ikke at der var ID nr. på on-hold (urter).
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningen "Baldrianroden bruges som et
fantastisk beroligende middel mod stress, muskelkramper, uro og søvnløshed" og "hjælp til at sove bedre"
vedrørende Balrian urtete på hjemmesiden www.teadrops.dk.
Følgende er konstateret: Der er fremvist dokumentation for, 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 ID-nummer 4222 og 3837.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningen "Brændenælder har
udrensende og bloddannende virkning" vedrørende Brændenælde urtete på hjemmesiden www.teadrops.dk.
Følgende er konstateret: Der er fremvist dokumentation for, 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 ID-nummer 3893 og 2346.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningen "Te af hindbærblade kan
hjælpe på svedeture og menstruationskramper" vedrørende Hindbærblad urtete på hjemmesiden
www.teadrops.dk.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, 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 ID-nummeret 2487.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningen "beroliger tarmen ved
fordøjelsesbesvær og afhjælper tarmluft, er afslappende og beroligende ved søvnbesvær" vedrørende
Pebermynte urtete på hjemmesiden www.teadrops.dk.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, 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 ID-nummer 2698, 2094 og 2092.
I forbindelse med kontrollen er det konstateret, at kopi af hjemmesiden fra den 23. december 2019 er uændret.
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