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Virksomhedens egenkontrol: Vejledt konkret om regler for
risikoanalyse for berigede fødevarer herunder energidrikke og
sportsdrikke.

Egegårdsvej 61
2610 Rødovre

Mærkning og information: Det indskærpes at senest samtidig
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med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer eller
mineraler angivet i bilag 1 eller visse andre stoffer i
overensstemmelse med bilag 1, skal EU- eller EØS
producenten, EU- eller EØS-importøren eller andre, der er
ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende
oplysninger om anmelders navn, produktets navn,
ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
2

Functional Nutrition A taste of Lemonade, A taste of Wild
Strawberry, BCAA Energy Drink A taste of Dragon Fruit, Energy
Drink og Isotonic Drink A taste of Strawberry & Lemon på
virksomhedens hjemmeside https://functionalnutrition.dk/
med indhold af Vitaminer og visse andre stoffer. Produktet er
ikke notificeret til Fødevarestyrelsen, men overholder generelle
tilladelser for tilsætning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi notificerer
straks produkterne.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: High in protein
og High in fibre på Funktionel Nutrition Breakfast Shake,
Proteinbar a taste of Dark Chocolate & Banana high in protein,
Breakfast protein bar A teste of Chokolade & Raspberry med
high protein og organic protein bar A taste of Chocolate &
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Hazelnut med Source of protein på
https://functionalnutrition.dk/ og på produkterne.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
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dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder lovgivningens krav.
Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse, BCAA vurderes at være en ikke tilladt
ernæringsanprisning.
Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser med BCAA på 3 energidrikke og på 6 varianter af
proteinprodukter, skærmdumps er taget på produkterne og på https://functionalnutrition.dk/energi/bcaa
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er ved at rette mærkningen og produkterne vil være solgt
inden udgangen af januar 2021.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt konkret om regler for salg, markedsføring af økologiske fødevarer
herunder anmeldelse af økologiaktiviteter.
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