
København, 25. oktober 2013

Til Pressenævnet og metroxpress

Klage over artikel i metroxpress 

Jeg vil gerne klage over den måde, jeg blev behandlet i artiklen med overskriften ”Ernæringsekspert
har fået penge af Becel” af journalist Christian Kloster i metroxpress 24. oktober 2013. 

Journalisten skriver: ”Hvorfor oplyser du ikke i medierne, at du arbejder for Unilever?” Det 
antyder, at jeg på nuværende tidspunkt arbejder for Unilever. Jeg sagde udtrykkeligt til journalisten,
at jeg i 2013 IKKE har lavet ernæringsfaglig rådgivning for Unilever, og at jeg ikke har planer om 
at gøre det. Artiklen antyder, at jeg har fået 60.000 kr. for at gå i fjernsynet og anbefale Becel. Det 
er usandt. De 60.000 kroner er den samlede sum, jeg har fået fra Unilever i perioden 2008-2013, 
herunder 0 kr. i 2013 og 5.000 kr. i 2012 for ernæringsfaglig rådgivning. Det fremgår ikke af 
artiklen. 

Journalisten citerer mig i artiklen for at svare på førnævnte spørgsmål således: 
- Så skulle jeg også oplyse, at jeg arbejder for Arla, siger Brændgaard, som fortæller, at han ikke har
udført arbejde for Arla-produkterne Kærgården og Lurpak. De produkter konkurrerer med Becel.

Det antyder, at jeg ikke arbejder for Kærgården og Lurpark, fordi de konkurrerer med Becel. Det er 
usandt, og det har jeg aldrig sagt. 

Det er grov manipulation af fakta for at få mig til at fremstå utroværdig. Det er injurerende og 
personligt krænkende – og er direkte skadeligt for mit personlige og professionelle renommé. 

Artiklen har både været bragt i den trykte avis (24. oktober 2013) og i netudgaven på MX.dk (23. 
oktober 2013 kl. 23:19). Link til netudgaven: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11888797 

Jeg ønsker, at metroxpress bringer en korrigerende historie med samme synlighed, hvor de faktiske 
oplysninger er korrekte – og at de faktuelle oplysninger i den gamle artikel på nettet rettes.  

Med venlig hilsen

Per Brændgaard, cand.scient. i human ernæring 
Willemoesgade 31, 4. th.
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