KURSUSBESKRIVELSE

KOSTTILSKUD
Regler og sikkerhedsvurderinger

På dette kursus får du overblik over, hvad der kræves for at markedsføre
kosttilskud, og du får styr på begreber som ernærings- og sundhedsanprisninger
samt novel foods. Du får desuden indsigt i, hvad man skal vide for at kunne lave
en sikkerhedsvurdering.

DATO OG TID
Onsdag den 23. september 2020.
Kl. 09:00 til 16:30.

Kosttilskud er tilskud til kosten og findes i mange forskellige former: piller, kapsler,
pulver m.m. Kosttilskud hører under fødevarelovgivningen. Vi gennemgår
reglerne, herunder mærkning, registrering, anprisninger, anmeldelse, indhold,
sikkerhed m.m. Vi kommer også ind på, hvordan man tolker og opfylder de
danske regler om ”visse andre stoffer”, ekstrakter og koncentrater. På kurset får
du en mappe med relevante lovtekster og vejledninger.

KURSUSSTED OG ADRESSE
DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm.

Vi ser desuden nøjere på forskellen mellem lægemidler og kosttilskud samt hvad
der afgør, om et kosttilskud kan blive opfattet som novel food. Endelig får du
indsigt i, hvordan man laver sikkerhedsvurdering af henholdsvis enkeltstoffer,
mikroorganismer og droger. Du kan dog ikke forvente, at du efter kurset selv vil
kunne udføre sikkerhedsvurderinger, da dette er en ekspertopgave.

INKLUDERET I KURSUSPRIS
 Kursusmateriale inkl. øvelser
 Relevante vejledninger og lovtekster
 Frokost og forfriskninger
 Deltagerbevis

Kurset er en blanding af teori og praktiske opgaver, der løses i grupper. Der kan
efter ønske fra deltagerne stilles skarpt på særlige områder og problemstillinger.

SPROG

KURSUSINDHOLD


Reglerne for kosttilskud



Reglerne for ekstrakter, koncentrater m.m.



Kosttilskud i forhold til lægemidler og novel foods



Sikkerhedsvurdering og godkendelse

MÅLGRUPPE OG FORUDSÆTNINGER

© DHI

Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheder, der fremstiller, importerer
eller markedsfører kosttilskud, og som ønsker en grundig indføring i lovgivningen.
Kurset tager udgangspunkt i det gældende direktiv samt den gældende bekendtgørelse om kosttilskud, som du bør være bekendt med.

PRIS
4.700 DKK eksklusive 25 % moms.

Kurset afholdes på dansk. Dele af undervisningsmaterialet kan være på engelsk.
YDERLIGERE INFORMATION OG
TILMELDING
Sidste tilmeldingsfrist er senest 2 uger inden
kursusdato, eller så længe der er ledige
pladser. Afholdelse af kurset kræver et
minimum antal deltagere. Vi forbeholder os
retten til at udskyde eller aflyse kurset ved
for få deltagere.
Vibeke Salmon: 4516 9144/
ves@dhigroup.com

RELATEREDE KURSER PÅ DANSK


SIKRE FØDEVAREKONTAKTMATERIALER - Bliv bedre
til at vurdere og udarbejde overensstemmelseserklæringer

Vores online kursus og events kalender
indeholder mange flere kurser - check og
se, om de kan have din interesse:

UNDERVISER
HELLE BUCHARDT BOYD
Helle Buchardt Boyd er seniortoksikolog
og specialist i fødevaretoksikologi og
-lovgivning. Helle har omfattende erfaring med
risikovurdering af fødevarer og
fødevareingredienser og har særlig ekspertise
inden for fødevarekontakt-materialer,
anprisninger, kosttilskud og
novel foods.
Cand.brom., Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole

www.theacademybydhi.com/courses-and-events-calendar



THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY by DHI udbyder en bred vifte af træningskurser og andre former for
kompetenceopbygning, der kan vare fra en enkelt dag til flere måneder. Vores kurser udbydes
som standardkurser eller tilpassede kurser.
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MIKE Powered by DHI kurser fokuserer på praktiske færdigheder, konkrete øvelser og på,
hvordan du får det bedste udbytte af MIKE Powered by DHI software. Desuden giver disse
kurser dig et indblik i MIKE Powered by DHI softwares store rolle som beslutningsstøtteværktøj.
Tematiske kurser kombinerer begreber, redskaber, modelapplikationer og
beslutningsstøtteværktøjer inden for hele vores forretningsområde. Det dækker emner som
akvakultur og landbrug, energi, klimatilpasning, oversvømmelser, kyst og hav, overfladevand og
grundvand, vand i byer, industri, miljø og økologi, produktsikkerhed, miljørisiko mv.
Seminarer, workshops og temadage sætter fokus på udfordringerne i forhold til specifikke
emner i vand- og vandmiljøsektoren samt inden for kemikalier, miljø og sundhed.
Vores undervisere er højt kvalificerede professionelle, og mange af dem er internationale
eksperter inden for deres områder. Det garanterer den høje kvalitet på kurser hos THE
ACADEMY.
Læs mere om THE ACADEMY on www.theacademybydhi.com
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