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Probiotika kan bruges som obligatorisk kategoribetegnelse på 
kosttilskud 
Kosttilskud er per definition produkter, der er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre 
stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, har til formål at supplere den normale 
kost samt markedsføres i dosisform. Anprisningsreglerne gælder også for kosttilskud. Der er særlige 
mærkningskrav for kosttilskud, som supplerer de generelle mærkningskrav for almindelige 
fødevarer.  
 
Efter kosttilskudsbekendtgørelsens § 9 er det derfor bl.a. obligatorisk i mærkningen af kosttilskud at 
angive navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet, eller en 
angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer. 
 
En obligatorisk mærkning på kosttilskud er ikke omfattet af anprisningsreglerne. 
 
Den almindelige forståelse har hidtil været, at det eksempelvis er "mælkesyrebakterier" eller 
"bifodobakterier", som er de mulige kategoribetegnelser for de pågældende mikroorganismer. 
 
Nederlandene og Polen har for nylig oplyst, at de fremover betragter "probiotika" som en 
obligatorisk kategoribetegnelse for kosttilskud. Danmark har valgt at følge denne fortolkning. 
 
Det betyder, at betegnelsen "probiotika" for kosttilskud også kan betragtes som en obligatorisk 
kategoribetegnelse. 
 
  

Anvendelse af "probiotika" på kosttilskud 
Kosttilskudsprodukter kan derfor nu mærkes med betegnelsen "probiotika" som en obligatorisk 
kategoribetegnelse, når produktet indeholder levende bakterier, for eksempel mælkesyrebakterier 
eller bifidobakterier. Det forudsættes, at betegnelsen "probiotika" anvendes på en sådan måde, at 
det ikke fremstår som en anprisning af produktet. 
Det er alene betegnelse "probiotika", der må anvendes, og ikke supplerende oplysninger som fx 
"probiotisk effekt" eller lignende oplysninger, som kan blive betragtet som en sundhedsanprisning, 
der skal overholde anprisningsreglerne. 
 
Kategoribetegnelsen "probiotika" skal angives på mærkningen af produktet, dog ikke i 
ingredienslisten. I ingredienslisten skal angives den specifikke betegnelse på stoffet, her 
mikroorganismen, som skal angives med familie, art og stamme for den pågældende 
mikroorganisme. Kravene til mærkning af kosttilskud er i øvrigt beskrevet i Kosttilskudsvejledningen. 
  

Anvendelse af "probiotika" gælder ikke for almindelige fødevarer 
For almindelige fødevarer betragtes en sådan kategoribetegnelse som en frivillig 
mærkningsoplysning, og angivelsen "indeholder probiotika" vil være underlagt 
anprisningsforordningens regler. Betegnelsen "probiotika" kan derfor pt. kun anvendes på 
kosttilskud, men ikke på andre fødevarer eller fødevareingredienser. 
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