Artikel 9 i informationsförordningen.
Beteckning (namn som beskriver vad det är för slags livsmedel)

Inte vilseleda
Uppgifter på förpackningar/menyer ska

1.

Ingrediensförteckning

2.

Allergenmärkning

3.

Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av

vara rätt och inte lura konsumenten.

ingredienser
4.

Nettokvantitet

5.

Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag

6.

Förvaringsanvisning

7.

Kontaktuppgift för tillverkare, förpackare eller säljare

8.

Ursprung (endast i vissa fall)

9.

Bruksanvisning (endast i vissa fall)

10.

Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall)

11.

Näringsdeklaration (vissa undantag finns)

12.

Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel

SUB- Skyddad ursprungsbeteckning
Fetaost (av fårmjölk eller får- och getmjölk),
Parmaskinka (Prosciutto di Parma),
Parmesanost (Parmigiano Reggiano)
Mer information:
Livsmedelsverkets broschyr: ”Skyddade
beteckningar”

Uppgifterna 1, 5, och 11 ska kunna ses i samma synfält

www.livsmedelsverket.se

Ekologiskt

Lagstiftning
Förordning (EU) nr 1169/2011
(Informationsförordningen)
Föreskrifter om
Livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4)
Förordning (EU) nr 178/2002

EU-lövet ska anges på förpackningen,
ytteremballage och/eller även
följesedel/följedokument. Krav för användning
finns. Se www.livsmedelsverket.se

oförpackade livsmedel och menyer.

livsmedlet är rätt märkt.

märkning av färskt, fryst kött av svin,
får, get och fjäderfä.
EU- förordning 1760 /2000 gällande

Kontrollwiki på Livsmedelsverket

Information om färdigförpackade livsmedel,

Den som säljer livsmedel är ansvarig för att

EU-förordning 1337/2013 gällande

märkning av nötkött

Märkning av
livsmedel

Miljökontoret/Livsmedelskontrollen, Södertälje
kommun
Adress: Nyköpingsvägen 26, Södertälje
Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)
www.sodertalje.se

Förpackade livsmedel
Svenska
Texten på förpackningen ska vara på svenska

Ursprungsmärkning

Mer information:
Information, märkning, påståenden på

Undantag förpackade livsmedel

Spårbart

www.livsmedelsverket.se

och lätt att förstå.

Menyer
Restauranger, caféer och andra ställen som
säljer mat måste kunna informera gästerna
om allergener och ge rätt information om
matens innehåll till gästerna så att de inte

Kontaktuppgifter till tillverkaren ska finnas på
förpackningen.

Att tänka på i café eller butik:
Om du säljer livsmedel så att konsumenten

riskerar att bli sjuka/få allergiska reaktioner
och så att gästerna kan göra medvetna
val.
Mer information från miljökontoret:

•

märkningsuppgifterna vid förfrågan.

•

ändå kunna upplysa kunden om

= största ytan är mindre än 80 cm2).

finnas på förpackningen. Personalen måste

stora och 0,9 mm på små förpackningar (små

innehåll behöver inte alla märkningsuppgifter

Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på

direkt kan fråga personal om livsmedlets

Teckenstorlek

Allergener
Allergener, ska vara särskilt utmärkta, till
exempel: mjölk, vete, fisk

Mer information:
Livsmedelsverkets broschyr: Märkning av
färdigförpackade livsmedel
www.livsmedelsverket.se

•
•

Allmänt om redlighet
Redlighet_Vanligaste bristerna
Allmänt om allergener
Allergener_Vanligaste bristerna

Oförpackade livsmedel
Mer information:

www.livsmedelsverket.se

mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein och

livsmedel som inte är färdigförpackade

Uppgifter om energivärde, mängden fett,

Livsmedelsverkets broschyr: Information om

Obligatorisk näringsdeklaration

salt ska finnas. Undantag finns.

