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Mærkning og information: Kontrolleret ernæringsanprisninger
på 4 produkter af "Stay Strong" mejeriprodukter.
Industrivej 14-25

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

3320 Skævinge

anvendelse af følgende ernæringsanprisninger på Citronskyr

10106982

produkter : "et højt proteinindhold 8,6%, kun 0,6 % fedt. Ingen

6830

anmærkninger.
Økologisk skyr naturel: rig på protein, 9,5 % og 0,7 % fedt.
Ingen anmærkninger.
Stay Strong rabarber/vanille skyr: Ikke-tilsat sukker men
naturligt sukker fra mælk, 0,3 % fedt og 8 % protein.
Stay Strong Skyrdrink med svag af vanille og hindbær. Ikke tilsat
sukker, 8,7 % højt protein, og 0,7 % fedt.
Virksomheden har fremvist dokumentation for, at
2

ernæringsanprisninger overholder lovgivningens krav.
Følgende er konstateret at skyr natural på hjemmeside
markedsføres med anprisninger Ikke tilsat sukker, men mangler
"med naturligt indhold af sukker". Vurderet til bagatel, da
virksomhedens øvrige produkter har det beskrevet i
ingredienslisten eller efter varebetegnelsen. Virksomheden
meddeler at opdatere produkterne og hjemmesiden.
Kontrolleret sundhedsanprisninger på hjemmesiden
Lactalis.dk:
Vedrørende "Stay strong" cremet skyr Rabarber/vanille.
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte samt at
sundhedsanprisning ikke må være uspecifik.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører Skyr
Rabarber/Vanille: "Den er i kraft af sit høje proteinindhold

X

X

samtidig dejlig mættende", samt beskriver "Nyd Stay strong
cremet skyr til morgenmad, og du vil mærke
mæthedsfornemmelse længe". Virksomheden kunne ikke
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fremvise dokumentation for, at anprisningen er godkendt, eller at EFSA har en anprisning under vurdering, som
omhandler det pågældende stof.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi fjerner teksten på hjemmesiden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret frivillige supplerende næringsdeklarationsoplysninger for følgende produkter: Stay Strong
mejeriprodukter (13 varianter).
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer, der markedsføres med ernærings-og sundhedsanprisninger, skal
være mærket med en næringsdeklaration, og at de anpriste stoffer skal fremgå af næringsdeklarationen i
markedsføringen på hjemmesiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører "Stay Strong"økologisk skyr naturel og med
rabarber/vanille" på hjemmesiden med Rig på protein og calcium. Der er ikke angivet det supplerende
næringsstof calcium i næringsdeklarationen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får fjernet
calcium som ernæringsanprisning.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet 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.
Følgende er konstateret: På hjemmesiden markedsføres bla. "Stay Strong" produkter, Citronskyr, Skyr naturel og
drikkeskyr tropical med manglende specifik godkendt sundhedsanprisning i forbindelse med "Stay Strong" som
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vurderet som en uspecifk ikke godkendt sundhedsanprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tilføjer det på alle produkter på hjemmesiden og fjerner alt
med Calcium anprisnigner.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret obligatorisk supplerende tekst, Den bedste vej til en sund krop er gennem en sund variret kost og
en aktiv livsstil står på produktet. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af skærmdumps af hjemmeside, et fysisk skyr produkt og fotos
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