Frågor och svar (FAQ) om Informationsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/201
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Gäller ursprungsmärkningen alla livsmedel? T.ex. ”förpackat i Sverige för xx.”
o Ursprungsmärkningen gäller för kött från nöt, gris, lamm, get och fjäderfä
fr.o.m. 1 april 2015. Fram till dess endast för nötkött. Men för de flesta
livsmedel gäller att ursprunget ska anges om konsumenten kan bli vilseledd i
fall denna uppgift saknas. För fisk gäller särskilda regler.
Ursprungsmärkning – gäller det även förädlade produkter t.ex. korv
o Nej, men tänk på att man inte får vilseleda konsumenten
Vem bedömer om kvaliteten påverkas negativt av nedfrysning?
o Det gör livsmedelsföretagaren i första hand. Vid osäkerhet kan bedömningen
göras tillsammans med kontrollmyndigheten – man ska utgå från vad
konsumenten har för intresse att veta.
Största ytan på förpackningar, är det fram och baksida eller endast en sida? Vad
gäller för runda burkar, är det endast runt om eller är det topp och botten med?
o Det är ytan på den ena sidan av förpackningen som räknas. För runda burkar
räknas inte topp och botten utan ytan runt om.
Vad är blötdjur (som nämns bland allergenerna)?
o Blötdjur är t.ex. olika sorters snäckor, musslor, ostron och bläckfiskar
Hur bedömer man om produkten är ett undantag från näringsdeklarationen?
o Se bilaga V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011 och
tala med kontrollmyndigheten om du är osäker
Om man blandar olika mjölsorter t.ex. havre, råg och vete måste man ha en
näringsdeklaration då eller räknas det som en ingrediens?
o Enligt bilaga V punkt 1 med undantag från den obligatoriska
näringsdeklarationen står även ”en kategori av ingredienser” och olika
mjölsorter borde höra dit.
Vad är polyoler (som ska anges i näringsdeklarationen)?
o Alkoholer som innehåller mer än två hydroxigrupper.
Mat som blir över och fryses in – måste den märkas enligt den nya förordningen?
o När maten serveras/säljs till en kund måste kunden kunna få upplysning om
allergener, innehåll etc. Hur man håller reda på det är upp till varje
livsmedelsföretagare.
Om man kör ut en buffé (catering) och sedan mottagaren serverar (man själv kör
därifrån) hur gör man då med informationen om allegener?
o Det finns många sätt att lösa det på – diskutera med beställaren hur
informationen ska nå gästerna.
Om man säljer t ex. matlådor eller annan färdigförpackad mat över disk, måste dessa
vara märkta?
o Nej, säljs de över disk och kunden har möjlighet att fråga personalen så
behöver inte matlådan vara märkt. Däremot ska kunden upplysas om hur den
får reda på vilka eventuella allergener som matlådan innehåller. Detta kan
göras muntligt eller via t.ex. en skylt.
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Förpackade produkter inom 10 m från försäljningsdisken – är det OK att inte märka
dem?
o Det blir en bedömning från fall till fall, det måste finnas en rimlig chans för
kunden att få informationen innan han/hon bestämmer sig för ett köp. Däremot
ska kunden upplysas om hur den får reda på vilka eventuella allergener som
produkterna innehåller. Detta kan göras muntligt eller via t.ex. en skylt.
Hur näringsberäknar man, dvs. måste man alltid skicka på analys?
o Antingen kan man räkna ut uppgifterna till näringsdeklarationen (manuellt
eller med speciella dataprogram) eller kan man lämna in till analys.
Fetthalten gäller den för den färdiga produkten, eller ingredienserna med fett i?
o Samtliga uppgifter i näringsdeklarationen gäller den färdiga produkten.
Vad menas med lokalt och småskaligt.
o Tyvärr finns det ännu ingen offentlig definition på det ännu. Ta kontakt med
kontrollmyndigheten vid tveksamheter.
Om man har lång hållbarhet på sina produkter behöver man ange dag, månad och år på
sin Bäst-före-märkning?
o Datumet ska bestå av dag, månad och eventuellt år i denna ordning och i
okodad form.
Dock är det i fråga om livsmedel
— med kortare hållbarhetstid än 3 månader tillräckligt att ange dag och månad,
— med längre hållbarhetstid än 3 månader men inte längre än 18 månader
tillräckligt att ange månad och år,
— med längre hållbarhetstid än 18 månader tillräckligt att ange året.
(Bilaga X i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011)

