
 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
OPHÆVELSE af indskærpelse i sag om vildledende markedsføring 
af et pastaprodukt i Høje-Taastrup Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter mærkningsfor-
ordningens artikel 7, stk. 1, litra a, stk. 2 og stk. 4, litra b,1 jf. fødevarelo-
vens § 58 a, stk. 1.2  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fødevarestyrelsens indskærpel-
se af 20. december 2016 om vildledende markedsføring af et pastapro-
dukt.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.3  
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødeva-

reinformation til forbrugerne. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 om fødevarer. 
3 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Indskærpelsen er den 17. januar 2017 påklaget til Klagecenter for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af virksomheden.  
 
Sagen er pr. 1. februar 2017 overgået til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
jf. § 24, stk. 6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klager har navnlig anført, at: 

- der ikke er forskel på, om grøntsager er friske grøntsager eller pu-
ré/tørrede grøntsager, og 

- det er i strid med gældende praksis at udvide vildledningsbegrebet 
til at inkludere ”forbrugernes indirekte forventning” til et produkts 

sammensætning på trods af en fuldstændig ingrediensliste. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.2. 
 
Den 23. januar 2017 traf Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
afgørelse om, at klagen ikke blev tillagt opsættende virkning. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Den påklagede afgørelse 
Fødevarestyrelsen konstaterede ved et kontrolbesøg den 20. oktober 
2016, at klager markedsførte ”Pastella Grøntsagsbånd” med varebeteg-

nelserne ”Grøntsagsbånd – frisk pasta med rodfrugter”, ”Grøntsagsbånd – 
frisk pasta med blomkål”, ”Grøntsagsbånd – frisk pasta med gulerødder” 

og ”Grøntsagsbånd – frisk pasta med broccoli og ærter”. Fødevarestyrel-

sen konstaterede endvidere, at ”Pastella Grøntsagsbånd” blev markedsført 

med udsagnene ”Grønne sager fra Pastella”, ”Grøntindhold svarer til 40 

% rodfrugter”, ”Grøntindhold svarer til 40 % blomkål”, ”Grøntindhold 

svarer til 40 % gulerødder”, ”Grøntindhold svarer til 40 % broccoli og 

ærter”, ”Pastella grøntsagsbånd er en helt ny slags frisk pasta, hvor vi har 
kommet masser af grøntsager i dejen, indholdet af grønt svarer til 40 %” 

og ”man kan næsten fristes til at sige, at Pastella Grøntsagsbånd er grønt-
sager forklædt som pasta”. 
 
Det fremgår af kontrolrapporten, der blev udfyldt under kontrolbesøget, 
at klager havde følgende bemærkninger: ”Vi mener ikke, at markedsfø-
ringen er vildledende da det fremgår på forsiden af produktet, at grønt-
indhold svarer til 40 % af den omhandlede variant af produktet. Vi me-
ner, at varebetegnelsen er korrekt, da der på både forside og bagside står 
’frisk pasta’”. 
 
Det fremgår endvidere af kontrolrapporten, at der ville blive fremsendt en 
skriftlig indskærpelse til klager. 
 
Klager har den 8. december 2016 indsendt et skriftligt partshøringssvar 
omkring de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har lagt til grund for ind-
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skærpelsen. Det fremgår af partshøringssvaret, at klager havde følgende 
bemærkninger:  

”Vi mener ikke markedsføringen er vildledende med henvisning til vores 

tidligere kommentarer. Dog er vi i gang med at tydeliggøre varebetegnel-
sen, således at der i forbindelse med ingredienslisten anføres ”Frisk pasta 

med grøntsager” – dvs. fantasivarebetegnelsen ”Grøntsagsbånd” og 

”Grøntsagsbidder” fjernes fra varebetegnelsen, men bibeholdes i øvrigt på 
emballagen, da vi ikke mener dette er i strid med hverken lovgivning eller 
den hidtidige tolkning af lovgivningen. Vi har valgt at nedtone markeds-
føringstekst lidt på kommende designs – dvs. udsagn som ”man kan næ-

sten fristes til at sige, at Pastella Grøntsagsbånd er grøntsager forklædt 
som pasta” vil være fjernet på kommende emballager. Dog er vi ikke enig 

i FVST vurdering af, at udsagn som ”Grøntindhold svarer til 40 % rod-

frugter” er vildledende med henvisning til ingredienslisten og den deri an-
førte quid-mærkning. Denne mærkning bibeholdes derfor indtil videre.” 

 
2.1.1 Den skriftlige indskærpelse af 20. december 2016 
Fødevarestyrelsen har den 20. december 2016 fremsendt en skriftlig ind-
skærpelse til klager. Styrelsen har heri indskærpet, at udsagnene ”Grønt-

sagsbånd”, ”Grønne sager fra Pastella”, ”Grøntindhold svarer til 40 % 

rodfrugter”, ”Grøntindhold svarer til 40 % blomkål”, ”Grøntindhold sva-

rer til 40 % gulerødder” og ”Grøntindhold svarer til 40 % broccoli og 

ærter” på forsiden af Pastella-produkter er vildledende. 
 
Det er endvidere indskærpet, at ordlyden af udsagnene ”Pastella grønt-

sagsbånd er en helt ny slags frisk pasta, hvor vi har kommet masser af 
grøntsager i dejen, indholdet af grønt svarer til 40 %” og ”man kan næ-

sten fristes til at sige at Pastella Grøntsagsbånd er grøntsager forklædt 
som pasta” på bagsiden af Pastella-produkter er vildledende. 
 
Endelig har Fødevarestyrelsen indskærpet, at varebetegnelsen ”Grønt-

sagsbånd – frisk pasta” er vildledende. 
 
Fødevarestyrelsen har i indskærpelsen angivet, at indskærpelsen er givet i 
medfør af mærkningsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a, stk. 2 og stk. 
4, litra b. 
 
Det fremgår endvidere af indskærpelsen, at Fødevarestyrelsen har vurde-
ret, at den samlede markedsføring af produkterne ”Pastella Grøntsags-
bånd” har vildledt forbrugerne og dermed ikke har været i overensstem-

melse med reglerne. Styrelsen har i forlængelse heraf anført, at udsagnet 
”Grøntsagsbånd” er vildledende, idet der er tale om pasta med puré og 

pulver på basis af grøntsager tilsat gluten, samt at puré og pulver af 
grøntsager, der bliver markedsført som ”grøntindhold” er vildledende, 

fordi forbrugerne ikke læser ”grøntindhold” som værende puré eller pul-

ver, men grøntsager. 
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Fødevarestyrelsen har i indskærpelsen endvidere anført, at udsagnene 
”Pastella Grøntsagsbånd er en helt ny slags frisk pasta, hvor vi har kom-

met masser af grøntsager i dejen, indholdet af grønt svarer til 40 %” og 
”man kan næsten fristes til at sige at Pastella Grøntsagsbånd er grøntsager 

forklædt som pasta” har vildledt forbrugerne, da det er puré og pulver, 
der blev markedsført som grøntsager.  
 
Det er derudover angivet, at varebetegnelsen ”Grøntsagsbånd – frisk pa-
sta med rodfrugter”, samt varebetegnelsen på de tre øvrige varianter af 

”Pastella Grøntsagsbånd” har vildledt forbrugerne. 
 
Endelig har styrelsen anført, at udsagnet ”Grøntindhold svarer til 40 %” 

kan foranledige, at forbrugerne får den opfattelse, at de får et produkt 
med et væsentligt mindre indhold af hvedemel og gluten end i almindelig 
pasta, selvom produkterne kun har et marginalt mindre indhold af hve-
demel og et højere indhold af gluten end almindelig pasta. 
 
Indskærpelsen medførte gebyrbelagt, opfølgende kontrol.  
 

2.2 Klagens indhold 
Klager har den 17. januar påklaget Fødevarestyrelsens indskærpelse. 
 
Klager har anført, at Fødevarestyrelsen tidligere har kontrolleret mærk-
ningen af produkterne og på hjemmesiden uden, at mærkningen var ble-
vet vurderet til at være vildledende. 
 
Det er endvidere anført, at det ikke er vildledende at benytte udsagnene 
”Grøntsagsbånd/Grøntsagsbånd – frisk pasta med grøntsagsnavne”, 

”Grønne sager fra Pastella”, ”Grøntindhold svarer til 40 % rodfrugter”, 

”Pastella Grøntsagsbånd er en helt ny slags frisk pasta, hvor vi har kom-
met masser af grøntsager i dejen, indholdet af grønt svarer til 40 %” og 

”man kan næsten fristes til at sige, at Pastella Grøntsagsbånd er grøntsa-

ger forklædt som pasta”, idet der ikke er forskel på, om grøntsager er fri-

ske grøntsager eller puré/tørrede grøntsager. Det er i forlængelse heraf 
oplyst, at de grøntsager, der er i produkterne, er hele grøntsager, som er 
blevet pureret og tørret. 
 
Klager har i sammenhæng hermed anført, at der ved vurderingen af mar-
kedsføringen ikke bør være forskel på, om klager selv har vasket og pro-
duceret puré/tørrede grøntsager eller om klager har købt puré/tørrede 
grøntsager. 
 
Det er endvidere anført, at grøntsager ifølge Nøglehulsmærkningsbe-
stemmelserne både kan være forarbejdede og uforarbejdede, samt at man 
i produkter som juice, marmelade og tomatprodukter kan deklarere den 
tilsatte mængde uforarbejdet frugt eller grøntsag. Klager har hertil anført, 
at forbrugere er vant til, at grøntsager kan optræde som mos eller som 
smoothies. 
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Klager har desuden sat spørgsmålstegn ved, hvad den korrekte betegnelse 
for et produkt, hvis basis primært er pasta af durumhvedemel og grøntsa-
ger, kan være, såfremt ”frisk pasta med grøntsagsnavne” ikke er den kor-

rekte betegnelse for et sådant produkt. 
 
Vedrørende anvendelsen af ordet grøntsag eller navnet på en grøntsag i 
varebetegnelsen har klager anført, at det er normalt at anvende disse ord 
også for produkter med puré og/eller pulver. Der er henvist til eksempler-
ne ”grøntsagsbouillon”, ”grøntsagsfond”, ”kiks med grøntsager” og 

”frugtsnack”, som klager har vedlagt som bilag til klagen.  
 
Klager har i forlængelse heraf anført, at grøntsags-betegnelsen kan blive 
benyttet uden at være vildledende, idet grøntsagerne har betydning for 
produktets karakteristika, og idet QUID-mærkningen4 er tydelig. Der er i 
forbindelse hermed henvist til en afgørelse fra 2011, hvor pastinakmos 
med majs ikke blev anset for vildledende af Fødevarestyrelsen på trods 
af, at der var mere kartoffel end pastinak i produktet, netop på grund af 
produktets karakteristika, illustration og QUID-mærkning.  
 
Det er endvidere anført, at udsagnet ”Grøntindhold svarer til 40 %” ikke 

kan give forbrugeren indtryk af, at der er væsentligt mindre gluten i pro-
duktet i forhold til almindelig pasta, idet det er vand, der er skiftet ud med 
grøntsagspuré, samt at det er ulogisk af forbrugeren at forvente, at der er 
sket en reduktion af gluten eller mel. Klager har bemærket, at det intet 
sted i mærkningen er indikeret, at produkterne skulle indeholde mindre 
mel eller gluten, ligesom betegnelser som banankage eller gulerodsbrød 
ikke indikerer mindre mel eller gluten. 
 
Klager har endelig anført, at det er i strid med gældende praksis at udvide 
vildledningsbegrebet til at inkludere ”forbrugernes indirekte forventning” 

til et produkts sammensætning på trods af fuldstændig ingrediensliste. 
Det er oplyst, at denne fortolkning underminerer baggrunden for at anføre 
ingredienslister, samt at klager umuligt kan finde ud af, hvad forbrugerne 
forventer, at der ikke er i et produkt eller mindre af i et produkt. 
 
2.2.1 Klagers partshøringssvar af 24. marts 2017 
Fødevarestyrelsens bemærkninger til klagen af 13. februar 2017 blev 
sendt i høring ved klager den 1. marts 2017. Disse bemærkninger fremgår 
af afsnit 2.3 nedenfor. Klager er den 24. marts 2017 fremkommet med et 
partshøringssvar. 
 
Klager har i partshøringssvaret fastholdt sine klagepunkter og har derud-
over anført, at Pastella Grøntsagsbånd er en ny type frisk pasta på grund 
af indholdet af grøntsager, som er tilsat i form af puré og pulver. I for-
længelse heraf er det anført, at mængden af grøntsager er tydeligt angivet 
                                                 
4 Mærkning med mængdeangivelser af ingredienser. 
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på emballagen, således at forbrugeren præcist ved, hvad produktet inde-
holder.  
 
Der er vedlagt to tidligere kontrolrapporter til partshøringssvaret som 
bilag. Det fremgår af den første kontrolrapport, at der den 23. oktober 
2015 er foretaget kontrol uden anmærkninger af ”generel mærkning af 

Pastella grøntsagsbånd med rødbede og Pastella grøntsagsbånd med 
broccoli og ærter”. Af den anden kontrolrapport fremgår det, at der den 2. 
december 2015 er foretaget opfølgende kontrol af klagers websider som 
følge af en tidligere indskærpelse for markedsføring på nettet, samt at 
markedsføring af klagers hjemmeside www.glyngøre.dk og 
www.pastella.dk er kontrolleret for vildledende markedsføring uden an-
mærkninger. 
 
Klager har på baggrund heraf anført, at Fødevarestyrelsen har ændret 
vurdering af klagers markedsføring efter modtagelse af den forbruger-
henvendelse, der gav anledning til kontrolbesøget af 20. oktober 2016. 
Det er desuden oplyst, at produktet har været på markedet i over et år 
uden at Fødevarestyrelsen har fundet anledning til anmærkninger. 
 
Det er derudover bemærket, at Pastella Grøntsagsbånd bliver markedsført 
som frisk pasta med anprisning af indholdet af grøntsager, hvilket er i 
overensstemmelse med eksisterende praksis for anprisning af indhold. 
Det er i forlængelse heraf anført, at forbrugeren derfor ikke kan få indtryk 
af, at produktet udelukkende består af grøntsager. Derudover har klager 
bemærket, at de alternative produkter, som Fødevarestyrelsen har henvist 
til, ikke bliver markedsført som frisk pasta, samt at konsistens og smag i 
disse produkter afviger væsentligt fra almindelig frisk pasta. 
 
Klager har derudover anført, at såfremt klager selv havde foretaget forar-
bejdningen af råvarerne (purering og tørring), så ville Fødevarestyrelsen 
ikke have syntes at mærkningen var vildledende, hvorfor klager ville 
kunne angive et grøntindhold på 40 % i produkterne. I forlængelse heraf 
har klager oplyst, at klager er bekendt med reglerne på området, hvorfor 
anprisningen lyder således, at indholdet af grøntsager svarer til 40 %. 
Klager har stillet sig uforstående overfor at Fødevarestyrelsen ikke har 
forholdt sig til produktionsmetode- og processer, idet styrelsen netop har 
anført dette som en af årsagerne til vildledningsvurderingen. 
 
Klager har ligeledes oplyst, at klager er uforstående overfor Fødevaresty-
relsens kommentar om, at markedsføring af juice, marmelade og tomat-
produkter ikke kan sammenlignes med markedsføring af et pastaprodukt, 
idet der bliver anvendt koncentrerede råvarer til fremstillingen af alle 
produkterne. Klager har derudover erklæret sig uenig i Fødevarestyrel-
sens opfattelse af, at forbrugerne forventer, at marmelade og tomatpro-
dukter er et opkoncentreret produkt, der kan være fremstillet af koncen-
trerede råvarer, men at forbrugernes opfattelse af frisk pasta er anderle-
des. Det er hertil anført, at frisk pasta er et fast produkt, hvorfor det må 
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være mere indlysende, at dehydrering og dermed opkoncentrering af ind-
gående råvarer har fundet sted, i modsætning til marmelade og tomatpro-
dukter. 
 
Det er endvidere bemærket, at Fødevarestyrelsen burde tage stilling til 
klagers kommentarer vedrørende reglerne for nøglehulsmærkning, hvor-
efter dehydrerede og forarbejdede grøntsager kan blive indregnet i den 
samlede mængde grøntsager i et produkt. Klager har på baggrund heraf 
fundet det uhensigtsmæssigt, såfremt der bliver anvendt forskellige be-
tragtninger alt afhængig af, om produktet er nøglehulsmærket eller ej. Det 
er oplyst, at produkterne ikke er nøglehulsmærkede, men at det ville være 
muligt at lancere et pastaprodukt med samme mængde grøntsager, der 
indeholdt fuldkornsmel, hvilket kunne blive nøglehulsmærket, hvorfor 
mængden af forarbejdede grøntsager ville tælle med i det samlede grønt-
sagsindhold. 
 
I forhold til varebetegnelsen har klager anført, at ’grøntsagsbånd’ er den 

gennemgående brandbetegnelse (fantasinavn) for produktgruppen ”frisk 

pasta med grøntsager”. Klager har til Fødevarestyrelsens synspunkt om, 

at det er den samlede markedsføring, der er vurderet vildledende anført, 
at det ligeledes må være den samlede information på emballagen, der 
ligger til grund for vurderingen af om ”grøntsagsbånd” er vildledende, 

idet produkterne er tydelig mærket med den korrekte varebetegnelse 
”frisk pasta med grøntsagsnavn” og fyldestgørende ingrediensliste. Hertil 

er det oplyst, at almindelige, kritiske eller sårbare forbrugere derfor uden 
problemer kan finde al ønskelig information på produkternes emballage. 
 
I forlængelse heraf har klager anført, at en almindelig oplyst, rimelig op-
mærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil læse ingrediensli-
sten og varebetegnelsen og ud fra disse ikke blive foranlediget til at tro, at 
produkterne har et reduceret indhold af gluten eller hvedemel, hvilket 
heller ikke er anført noget sted i markedsføringen af produktet. 
 
Klager har endelig anført, at Fødevarestyrelsen har bevæget sig ud på et 
skråplan ved at udstede en indskærpelse i henhold til styrelsens formod-
ning om, hvad forbrugerne forventer et produkt ikke indeholder. Derud-
over har klager oplyst, at dette vil blive en praksis, som vil være umulig 
at håndhæve. 
 
2.3 Fødevarestyrelsens bemærkninger til klagen 
Fødevarestyrelsen har den 13. februar 2017 sendt sine bemærkninger til 
klagen. Det fremgår af bemærkningerne, at indskærpelsen er givet i med-
før af mærkningsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a, stk. 2 og stk. 4, 
litra b. 
 
Det er indledningsvis bemærket, at det er den samlede markedsføring, 
som styrelsen har vurderet. Ved vurderingen har Fødevarestyrelsen lagt 
vægt på fødevarens præsentationsmåde, herunder illustrationer på embal-
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lagen, samt generelle anprisninger i form af udsagn og udtalelser. Styrel-
sen har sammenholdt disse elementer med den faktiske præsentation af 
fødevaren, hvilket har dannet grundlaget for den konkrete vildlednings-
vurdering. 
 
Fødevarestyrelsen har anført, at sammenstillingen af navnet ”grøntsags-

bånd”, beskrivelsen ”frisk pasta med grøntsagsnavn”, gentagne henvis-

ning til mængden af grøntsager i produktet, gentagne fremhævelser af 
grønt/grønne og grøntsager i markedsføringen, samt billeder af grøntsager 
på pakningerne, giver forbrugerne et indtryk af, af produktet adskiller sig 
væsentligt fra et almindeligt pastaprodukt pga. et stort indhold af grøntsa-
ger. 
 
Angående klagers anbringende om, at Fødevarestyrelsen tidligere har 
kontrolleret produkternes mærkning på bl.a. klagers hjemmeside, har sty-
relsen anført, at det ikke fremgår af kontrolrapporten fra 4. december 
2015, at det er grøntsagsbånd, der er blevet kontrolleret. Hertil er det op-
lyst, at styrelsen har gennemgået kontrolrapporterne fra 2014-2016 uden 
at have fundet oplysninger om kontrol af markedsføringen af grøntsags-
bånd. 
 
Fødevarestyrelsen har endvidere anført, at det er muligt, at de på produk-
terne nævnte anprisninger i anden kontekst ikke ville blive vurderet som 
vildledende, men at de ud fra den samlede markedsføring er blevet vurde-
ret som vildledende. Styrelsen har hertil bemærket, at der findes pasta-
lignende produkter på markedet, som kun er fremstillet af grøntsager, 
f.eks. soya eller andre råvarer end dem, der sædvanligvis bliver anvendt i 
frisk pasta. 
 
Fødevarestyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsen ikke har forholdt sig 
til produktionsmetoder og-processer i afgørelsen, herunder om klager selv 
har foretaget purering, dehydrering eller tørring af grøntsager, idet dette 
ikke er vurderet relevant for vildledningsvurderingen. 
 
Til klagepunktet om nøglehulsmærkningsbestemmelserne har Fødevare-
styrelsen bemærket, at produkterne ikke er nøglehulsmærkede, hvorfor 
styrelsen ikke har taget stilling til anvendelsen af nøglehulsmærket. 
 
Fødevarestyrelsen har derudover anført, at markedsføring af juice, mar-
melade og tomatprodukter ikke kan sammenlignes med markedsføring af 
et pastaprodukt. I forlængelse heraf har styrelsen oplyst, at det er korrekt, 
at der kan anvendes koncentrerede produkter ved fremstilling af juice, 
marmelade og tomatprodukter. Det er hertil anført, at forbrugerne som 
udgangspunkt forventer, at marmelade og tomatprodukter som f.eks. ket-
chup, er et opkoncentreret produkt. Det er endvidere oplyst, at den på-
gældende frugt eller tomat er den karakteriserende ingrediens i disse pro-
dukter, hvorfor oplysning om den anvendte mængde af ingrediensen i 
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uforarbejdet form kan være en saglig information ved markedsføring af 
sådanne produkter. 
 
Fødevarestyrelsen har derudover anført, at varebetegnelserne ”frugtsaft” 

og ”frugtjuice”, ”marmelade”, ”gelé”, ”syltetøj” m.v. er reguleret i deres 

respektive bekendtgørelser. 
 
Det er bemærket, at der i det konkrete produkt er tale om tilsætning af 
dehydrerede grøntsager og puré til en pastavariant, som er en pasta med 
stort set samme indhold af hvedemel og gluten som i almindelig hvedepa-
sta. I forlængelse heraf er det anført, at pulver kun kan medregnes i ufor-
arbejdet stand, hvis pulveret er restitueret i produktet. Ellers er det den 
tørrede ingrediens, der skal være anført, jf. mærkningsvejledningens af-
snit 9.5.3.,5 hvoraf det fremgår, at:  
 

”Koncentrerede eller tørrede ingredienser, som eksempelvis tørrede gu-

lerødder i en kiks, skal, når de ikke restitueres under fremstillingen af 
produktet, angives med den indgående vægt, der i det tilfælde vil være lig 
den tilstedeværende vægt i det færdige produkt. Dvs. det er mængden af 
de tørrede gulerødder, der skal mængdeangives.” 

 
Til klagepunktet om, at forbrugere er vant til, at grøntsager kan optræde 
som mos eller smoothies har Fødevarestyrelsen bemærket, at produkterne 
ikke er hverken mos eller smoothies, men pasta, markedsført som grønt-
sagsbånd. I forlængelse heraf er det anført, at styrelsen ikke vil komme 
med konkrete forslag til varebetegnelsen, samt at det ikke er varebeteg-
nelsen alene, men den samlede markedsføring, der er vurderet som vild-
ledende. Det er oplyst, at det er korrekt, at det er normalt at anvende ordet 
grøntsag eller navnet på en grøntsag i varebetegnelsen, også for produkter 
med puré eller pulver som f.eks. grøntsagsbouillon, men at Fødevaresty-
relsen ikke har vurderet dette som værende relevant, idet produktet er et 
pastaprodukt, der er markedsført som grøntsagsbånd. 
 
Fødevarestyrelsen har vedrørende de medsendte eksempler i klagens bi-
lag 3 anført, at produkterne heri er markedsført med andre anprisninger, 
og ikke kan sammenlignes med produkterne i indeværende sag. 
 
Styrelsen har angående den af klager nævnte afgørelse om pastinakmos 
anført, at der i afgørelsen er lagt vægt på, at produktet smager af pastinak. 
Det er hertil anført, at der i Pastella-produkter ikke er nogen henvisning 
til at de tilsatte grøntsager giver smag. I forlængelse heraf er det oplyst, at 
det på produkterne er fremhævet, at ”det er grøntsager forklædt som pasta 

som smager præcis lige så godt som den klassiske friske pasta”, hvilket 

efter styrelsens opfattelse er en indikation på, at produkterne smager som 
almindelig pasta. 
 

                                                 
5 Vejledning nr. 9377 af 28. april 2016 om mærkning af fødevarer. 
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Fødevarestyrelsen har i bemærkningerne fastholdt, at en almindelig op-
lyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger som 
udgangspunkt vil forvente, at pasta hovedsageligt består af hvedemel. Det 
er på baggrund heraf anført, at forbrugeren ved anprisningen ”indeholder 

40 % grøntsager” vil blive foranlediget til at tro, at der er mindre hvede-

mel i produktet, og dermed også et lavere indhold af eksempelvis gluten. 
 
Det er derudover anført, at når Fødevarestyrelsen kontrollerer vildledning 
vil det som udgangspunkt være en vurdering af, hvordan den pågældende 
markedsføring af de enkelte produkter vil blive opfattet af forbrugerne. 
Styrelsen er derfor uenig i, at afgørelsen er i strid med gældende praksis, 
samt at afgørelsen underminerer brugen af ingredienslisten. 
 
Fødevarestyrelsen har i forlængelse heraf henvist til præmis 40 i EU-
dommen i sag C-195/14 (Teekannesagen), hvor det bliver konkluderet, at 
selvom en ingrediensliste er eksakt og udtømmende, kan den være uegnet 
til på tilstrækkelig måde at korrigere forbrugerens fejlagtige eller tvetydi-
ge indtryk med hensyn til et levnedsmiddels beskaffenhed, der følger af 
andre elementer, som indgår i mærkningen af dette levnedsmiddel. 
 
Endelig er det bemærket, at Fødevarestyrelsen ikke har taget stilling til, 
om de planlagte ændringer af mærkningen, som klager har anført, vil føre 
til, at markedsføringen vil blive vurderet som værende i overensstemmel-
se med vildledningsbestemmelserne i fødevarelovgivningen. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse 
Det følger af § 11, stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, at 
nævnet kan begrænse sin prøvelse til de væsentligste forhold. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til 
at behandle, hvorvidt markedsføringen er vildledende. 
 
3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Fødevareinformation må ikke være af en sådan art, at den vildleder, især 
med hensyn til fødevarens beskaffenhed og især dens art, identitet og 
sammensætning, jf. mærkningsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a. 
 
Fødevareinformation skal være korrekt, klar og letforståelig for forbruge-
ren, jf. mærkningsforordningens artikel 7, stk. 2. 
 
Ovenstående regler gælder ligeledes for fødevarers præsentationsmåde, 
herunder især deres emballage, jf. mærkningsforordningens artikel 7, stk. 
4, litra b. 
 
For enkelte fødevarer er der fastsat kriterier til andelen af kartofler, grøn-
sager, frugt og bær. Hvis der bruges konserverede produkter, for eksem-
pel produkter, som er tørret, koncentreret eller på dåse, må andelen om-
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regnes til tilsvarende mængde af en frisk vare, jf. nøglehulsmærknings-
vejledningens bilag 1, side 47.6 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at udsagnene, ”Grøntsagsbånd”, 

”Grønne sager fra Pastella”, og ”Grøntindhold svarer til 40 % grøntsa-
ger” på mærkningen af de omhandlede Pastella-produkter, ikke er vildle-
dende. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævner finder endvidere, at ordlyden af udsag-
nene, ”Pastella grøntsagsbånd er en helt ny slags frisk pasta, hvor vi har 

kommet masser af grøntsager i dejen, indholdet af grønt svarer til 40 %” 

og ”man kan næsten fristes til at sige at Pastella Grøntsagsbånd er grønt-
sager forklædt som pasta”, ikke er vildledende. 
 
Derudover finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at varebetegnelsen, 
”Grøntsagsbånd – frisk pasta”, ikke er vildledende. 
 
På baggrund heraf finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at den samlede 
markedsføring af produkterne ”Pastella Grøntsagsbånd” ikke er vildle-
dende for forbrugerne og derfor er i overensstemmelse med vildlednings-
reglerne. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen af, at ovenstående 
udsagn ikke er vildledende, lagt vægt på oplysningen om, at grøntsags-
indholdet i Pastella-produkterne består af forskellige hele grøntsager, der 
er purerede og tørrede. Nævnet har ved vurderingen taget udgangspunkt i 
det fortolkningsbidrag, som nøglehulsmærkningsvejledningen udgør til 
forståelsen af ”grøntsagsindhold”, sammenholdt med den af Fødevaresty-
relsen anførte passus i mærkningsvejledningen, om at udtrykket ”grønt-

sager” tillige dækker over friske grøntsager, der er forarbejdet ved pure-

ring og tørring. Der er herved lagt særlig vægt på, at afsnittet i mærk-
ningsvejledningen ikke vedrører, hvornår noget kan betragtes som en 
grøntsag, men hvordan forarbejdede grøntsager skal mængdeangives. 
Nævnet bemærker i forlængelse heraf, at det i denne henseende er irrele-
vant, hvem der har foretaget forarbejdningen af grøntsagerne. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal herudover bemærke, at der ved vur-
deringen, af anprisningerne og den samlede markedsføring af Pastella-
produkterne, er taget udgangspunkt i de begrundelser for vildlednings-
vurderingen, som Fødevarestyrelsen har anført i indskærpelsen. Fødeva-
restyrelsen har fundet udsagnene vildledende på baggrund af, at styrelsen 
ikke mener, at forbrugere anser grøntsager som værende puré eller pul-
ver, jf. begrundelsen i den skriftlige indskærpelse. Nævnet er jf. ovenstå-
ende ikke enig i denne vurdering, da det er nævnets opfattelse, at produk-
tet indeholder grøntsager, hvorfor betegnelsen ikke er vildledende efter 
den begrundelse, som Fødevarestyrelsen har angivet.  

                                                 
6 Vejledning nr. 9577 af 27. juni 2017 om anvendelse af nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet er derfor af den opfattelse, at en alminde-
lig oplyst gennemsnitsforbruger ikke vil blive vildledt til at tro, at Pastella 
Grøntsagsbånd indeholder hele grøntsager, der ikke er forarbejdede. Der 
er ved vurderingen heraf desuden lagt særlig vægt på, at selve pastaens 
udseende gør det klart, at der ikke kan være tale om et indhold af hele 
grøntsager, men grøntsager, der i en eller anden form har gennemgået en 
forarbejdning for at kunne indgå i en pastadej. 
 
Ved vurderingen af, at varebetegnelsen ”Grøntsagsbånd – frisk pasta med 
grøntsager” ikke er vildledende, har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt 
vægt på, at nævnet forstår betegnelsen således, at ”frisk pasta med grønt-
sager” er varebetegnelsen, og at ”Grøntsagsbånd” er brandnavnet på den 

lancerede serie af frisk pasta med forskellige grøntsager. Nævnet anser 
således ikke ”Grøntsagsbånd” for at være produktets varebetegnelse. 

Nævnet bemærker derudover, at Fødevarestyrelsen ikke har givet ind-
skærpelsen i medfør af bestemmelser om varebetegnelse i mærkningsfor-
ordningens afdeling 2, artikel 17.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen af, at udsagnet 
”Grøntindhold svarer til 40 %” ikke er vildledende, lagt vægt på, at det 
ikke fremgår af produkternes ingredienslister, at produkterne har et lavere 
indhold af hvedemel eller gluten. Det fremgår af ingredienslisten på f.eks. 
Pastella Grøntsagsbånd med rodfrugter, at produktet indeholder durum-
hvedemel, rødbede (16% rødbedepuré, 2% rødbedepulver), hvedemel, 
5% rødbedesaft, hvedegluten, grøntsagsbouillon (grøntsager, krydderier, 
urter), 1% persillerodspulver, 1% gulerodspulver, vand, pasteuriseret æg. 
 
Endvidere er der lagt vægt på, at udsagnets ordlyd ikke indikerer, at 
grøntindholdet i produkterne erstatter indholdet af hvedemel eller gluten. 
Endelig er der ikke i mærkningen indikeret, at produkterne skulle have et 
mindre indhold af hvedemel eller gluten grundet produkternes indhold af 
grøntsager. Nævnet er derfor af den opfattelse, at forbrugerne ved at læse 
udsagnet ikke vil forvente, at de får et produkt med et væsentligt mindre 
indhold af hvedemel og gluten end i almindelig frisk pasta. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere, at den af Fødevaresty-
relsen anførte EU-dom C-195/14 ikke kan føre til en anden vurdering. 
Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at indpakningen af teen i EU-
dommen indeholdt bl.a. billeder af hindbær og vaniljeblomster, angivel-
serne ”frugtte med naturlige aromaer” og ”frugtte med naturlige aromaer 

– hindbær-vaniljesmag”, men ikke indeholdt bestanddele eller aromaer 

fra vanilje eller hindbær, selvom det fremgik af ingredienslisten, jf. præ-
mis 15 og 16. 
 
Nævnet har desuden lagt vægt på, at det fremgår af dommens præmis 41, 
at såfremt mærkningen af et levnedsmiddel og dennes nærmere udform-
ning, taget som helhed, giver det indtryk, at dette levnedsmiddel indehol-
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der en ingrediens, som i virkeligheden ikke forefindes deri, kan en sådan 
mærkning vildlede køberen vedrørende levnedsmidlets beskaffenhed. 
Nævnet vurderer på baggrund af ovenstående argumentation, at der kan 
sluttes modsætningsvis af dommen, således at mærkning ikke er vildle-
dende, hvis produktet indeholder de ingredienser, som fremgår af ingre-
dienslisten. Nævnet vurderer derfor, at Pastella-produkterne ikke er vild-
ledende, idet de ikke angiver at indeholde en ingrediens, som ikke fore-
findes i produkterne. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fødevarestyrelsens indskærpel-
se af 20. december 2016 om vildledende markedsføring af et pastapro-
dukt.  
 
Denne afgørelse sendes til parterne i klagesagen. 
 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://mfkn.naevneneshus.dk/. 
Personoplysninger vil blive anonymiseret. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 

 
Jette R. Uhrenholt 

Stedfortrædende formand 
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