Premier Is er ikke gammeldags
Tirsdag, 13. maj 2014 11:06

Fødevaremyndighederne har givet Premier Is forbud mod at kalde deres produktserie af
Gammeldags flødeis for 'Gammeldags'. Der er intet gammeldags over hverken opskrift eller
fremstillingsmetode. Afgørelsen kommer efter en anmeldelse fra Aktive Forbrugere.

Is-serien indeholder vand som erstatning for noget af fløden. Der tilsættes gul farve i isen for at
maskere, at der ikke bruges æg. Rød farve for at give indtryk af at isen indeholder flere jordbær
end den gør. Ligesom der benyttes stabilisatorer som xantan-gummi for at holde sammen på
isen. Det er meget langt fra at være gammeldags flødeis.

Premier Is har reklameret for deres 'Gammeldags' flødeis på pakkerne i butikkerne, plakater
ved busstoppestederne, TV2 og på deres hjemme- og Facebooksider.

Aktive Forbrugere anmeldte sagen for helt tilbage i januar 2013. Fødevaremyndighedernes
afgørelse konstaterer at Premier Is ikke har kunnet dokumenter deres påstande. Alligevel har
Premier Is anket afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter.

- "Fødevaremyndighederne har brugt mere end et år på at afgøre en banal sag om grov ulovlig
vildledning af forbrugerne. Trods den klare afgørelse spekulerer Premier Is åbenlyst i at trække
sagen yderligere i langdrag. Systemet er åbentlyst ikke på forbrugernes side i denne sag", siger
Kenneth Rasmussen, kampagneleder i Aktive Forbrugere.

1/2

Premier Is er ikke gammeldags
Tirsdag, 13. maj 2014 11:06

Problemer med Premier Is 'Gammeldags' flødeis:
- At alle produkterne indeholder vand som erstatning for fløde. Flere produkter har vand
som største ingrediens.
- At isen indeholder en række tilsætningstoffer i stedet for æg
- At et af produkterne er tilsat gul farve for give forbrugerne det indtryk at isen indeholder
æg i stedet for tilsætningstoffer
- At et produkt i serien i er tilsat rød farve for at give indtryk af det indeholder flere jordbær
end det gør.
- At fedtprocenten på flødeis i "gamle dage" (1960erne) lå højere end i produkterne.
- At der udover "Gammeldags" benyttes en række betegnelser som "Klassisk",, "frisk fløde",
"Rigtig flødeis", "naturlig", "Kun naturlige råvarer" som alle giver forbrugerne det indtryk at her er
tale om en vaskeægte gammeldags is.
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