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Näringspåståenden i anslutning till alkoholdrycker
19.5.2008 Dnr 362/43/2008
Europaparlamentets och Europarådets förordning 1924/2006 som reglerar närings- och hälsopåståenden om livsmedel gäller också alkoholdrycker. Ett påstående kan vara ett verbalt eller
visuellt uttryck, antingen på produktens förpackning eller i annat material som ges till konsumenterna.
Till alkoholdrycker får inga hälsopåståenden anslutas. Med hälsopåstående avses ett påstående som låter konsumenten förstå att det finns ett samband mellan drycken eller en ingrediens och konsumentens hälsa (till exempel etikettmarkeringen ”vinets flavonoider skyddar mot
hjärt- och kärlsjukdomar”).
När det gäller näringspåståenden tillåts endast påståenden som hänvisar till låg alkoholhalt eller minskad mängd alkohol eller energi. Sådana påståenden ska följa nationella föreskrifter.
I en bilaga till förordningen 1924/2006 presenteras tillåtna näringspåståenden och förutsättningar som tillämpas på dessa. Invid presenteras de näringspåståenden som kan komma i
fråga för alkoholdrycker samt förutsättningarna för dessa påståenden.
LÅGT ENERGIINNEHÅLL
Om dryckens energiinnehåll är högst 20 kcal (= 80 kJ)/100 ml.
ENERGIREDUCERAD
Om dryckens energivärde minskats med minst 30 procent jämfört med andra motsvarande
drycker. Med undantag av öl, måste påståendet också innehålla ett meddelande om vilken ingrediens energireduceringen gäller (till exempel ”Energireducerad med avseende på alkohol
och socker”).
LÅG SOCKERHALT
Om produkten innehåller högst 2,5 g socker/100 ml.
SOCKERFRI
Om produkten innehåller högst 0,5 g socker/100 ml.
UTAN TILLSATT SOCKER
Om drycken inte tillförts mono- eller disackarider eller andra livsmedel som används på grund
av sina sötande egenskaper. Om sockerarter förekommer naturligt i drycken som en del av råvaran ska också märkningen ”Innehåller naturligt förekommande socker” finnas på förpackningen.
MINSKAT INNEHÅLL AV ALKOHOL
Om alkoholhalten minskats med minst 30 procent jämfört med andra motsvarande drycker.
LÄTT/LIGHT
Om dryckens energivärde minskats med minst 30 procent jämfört med andra motsvarande
drycker. Med undantag av öl, ska påståendet också innehålla ett meddelande om vilken ingrediens som gör drycken ”lätt” (till exempel påståendet ”Lätt - minskat innehåll av socker”).
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Vid val av en motsvarande dryck i jämförande syfte ska endast drycker som tillhör samma produktgrupp beaktas (till exempel öl, vin eller cider). Dessutom ska flera drycker som ingår i den
aktuella produktgruppen beaktas vid jämförelsen, också andra tillverkares drycker.
Eftersom inga nationella förordningar om näringspåståenden gäller i Finland hänvisar Valvira
till ovan nämnda påståenden när förutsättningarna för deras användning uppfylls.
Valvira uppmanar tillståndsinnehavarna att kontrollera hälso- och näringspåståendena
på de produkter de säljer samt korrigera eventuella brister och felaktigheter i påståendena.

Ytterligare information om förpackningspåskrifter fås från Valvira, tfn 09-7729 2450 eller
e-post: alkoholi@valvira.fi

