Frågor och svar från eftermiddagsmötet 150205
Måste även gårdsbutiker och de som tillverkar till sin egen butik t.ex. polkagrisar ange
näringsdeklaration på sina varor?
Enligt Bilaga V punkt 19 i VII i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011
står det följande om undantag för obligatorisk näringsdeklaration: Livsmedel, även
hantverksmässigt framställda, som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till
slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsument.
Det betyder att man inte behöver någon näringsdeklaration om man tillverkar små mängder
och själv säljer det till konsumenten t.ex. på en marknad eller i en gårdsbutik. Man kan även
sälja det vidare till någon t.ex. en butik, som säljer till konsumenten och som ligger i samma
eller angränsande län. Det ska inte vara avgörande för konsumenten att välja just den
produkten för näringsdeklarationens skull.
Vad gäller om man har olika sorters svamp, måste man ange vilka sorter eller kan man endast
skriva ”svamp”?
Enligt Bilaga VII Del A Punkt fyra i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
1169/2011 kan ”ingredienskategorierna frukt, grönsaker eller svamp, varav ingen påtagligt
dominerar med hänsyn till vikt och som används i proportioner som kan variera, när de
används blandade som ingredienser i ett livsmedel”, ”Får grupperas tillsammans i
ingrediensförteckningen under benämningen ”frukt”, ”grönsaker” eller ”svamp” följt av
upplysningen ”i varierande proportion”, omedelbart följt av en uppräkning av de frukter,
grönsaker eller svampar som ingår. I sådana fall ska blandningen anges i
ingrediensförteckningen i enlighet med artikel 18.1 på grundval av den samlade vikten av de
frukter, grönsaker eller svampar som ingår.”
Andelarna av de olika frukterna/grönsakerna/svamparna ska vara förhållandevis lika.
Artikel 18.1 säger att det måste vara en passande överskrift som innehåller ordet
”ingredienser” och att samtliga ingredienser måste vara med i fallande ordning efter den vikt
de hade vid framställningstidpunkten.
Man kan t.ex. skriva
Ingredienser: ……, svamp i varierande proportion (KarlJohan, kantarell, trattkantarell),……

Om man har bönor i ett bröd, måste man ange vilka bönor det är, eller går det bra att skriva
”bönor”?
Man måste skriva vilka bönor det är och ange dem i fallande ordning efter den vikt de hade
vid framställningstidpunkten. Precis som med övriga ingredienser. Bönor tillhör inte en
ingredienskategori som är tillåten att användas i det sammanhanget. Det går alltså inte att göra
som med svampen i föregående fråga.
Se Bilaga VII Del A Punkt fyra i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011

Vad gäller för kött och fisk när de säljs över disk?
Kunderna ska kunna få information om fiskslag, (handelsbeteckning och latinskt namn),
fångstställe, produktionsmetod och redskap och hållbarhetsdatum. Hur denna information ges
är inte reglerat i dagsläget.
För kött ska kunderna kunna få information om referensnummer och ursprung för nöt (även
för kött från gris, lamm, get och fjäderfä fr.o.m. 1 april 2015), För färs ska information om
kollagen och fetthalt även finnas. Hur denna information ges är inte reglerat i dagsläget.
Det är viktigt att den information som finns är korrekt, så att kunderna kan göra ett aktivt val.

Om jag är återförsäljare av förpackade produkter men inte utför märkningen på produkterna
är jag ändå ansvarig för märkningen om det visar sig att den inte är korrekt/fullständig?
Återförsäljaren (t.ex. en butik) ansvarar/måste se till att de produkter som säljs till
slutkonsumenten är korrekt märkta, även om den som utför märkningen har ett ansvar för att
den är korrekt.

