Food

Næringsdeklaration på færdigpakkede fødevarer ændres.
Næringsdeklarationen skal efter ønske fra EU gøres mere forbrugervenlig, og skal som udgangspunkt være lettere at læse
og forstå. Meget forenklet kan man sige, at Mærkningsdirektivet og Næringsdeklarationsdirektivet samles, revideres og
erstattes af Den nye EU forordning om fødevareinformation til forbrugerne (1169/2011)
Mærkningsdirektivet
(2000/13/EF)
ophæves 13.12.14

+

Næringsdeklarationsdirektivet (90/496/EØF)
ophæves 13.12.14

+

Nye og
reviderede krav

=

Den nye EU forordning
om fødevareinformation til forbrugerne(1169/2011)

Det er allerede et krav, at færdigpakkede fødevarer skal næringsdeklareres, hvis der på emballagen eller i reklamemateriale
for fødevaren anvendes en ernæringsanprisning, en sundhedsanprisning, eller hvis fødevaren er tilsat vitaminer eller
mineraler. Der deklareres efter en kort eller lang næringsdeklaration, og næringsstoffet, der anprises, skal indgå i den valgte
deklaration.
Nye regler fra 13.12.2014
Med udgangen af 2014 skal alle produkter, der allerede er deklareret på grund af anprisninger og/eller tilsætning af vitaminer
eller mineraler, deklareres efter bestemmelserne i Forordning(EU) Nr.(1169/2011) fødevareinformationsforordningen.
Denne forordning fastsætter nye krav til, hvordan næringsdeklarationen skal udformes, og erstatter den tidligere korte eller
lange næringsdeklaration.
Produkter der frivilligt er deklareret, eller ønskes deklareret, skal også deklareres efter fødevareinformationsforordningen.
Frivillig næringsdeklaration på ikke-færdig pakkede fødevarer skal følge særlige regler.
.
Obligatorisk næringsdeklaration fra 13.12.2016
Som udgangspunkt skal alle færdigpakkede fødevarer, der markedsføres fra 13.december 2016 have en næringsdeklaration*..
En ”færdigpakket fødevare” er en vare:
• der som sådan udbydes til salg til den endelige forbruger og til storkøkkener
• som består af en fødevare og den emballage, som den blev pakket i, inden den blev udbudt til salg, uanset om emballagen
omslutter fødevaren helt eller delvist, men dog på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen
åbnes eller ændres.
*undtaget er bl.a. uforarbejdede produkter, der kun indeholder en ingrediens eller kategori af ingredienser, forarbejdede produkter der som eneste forarbejdning er modnet og som består af en ingrediens eller kategori af ingredienser, kaffe /te og lignende, hvis det ikke indeholder andre tilsatte ingredienser, drikkevand, salt, søde-stoffer m.v. (se mere på www.foedevarestyrelsen.dk). Ikke-færdigpakkede fødevarer skal ikke næringsdeklareres, men hvis man frivilligt
vil næringsdeklarere disse produkter, er der fastsat særlige regler.
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g

- heraf sukkerarter

g
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salt **

g

vitaminer og mineraler

mg/ µg RDi (voksen)

Obligatorisk næringsdeklaration
Betegnelsen ”salt” erstatter den
hidtidige betegnelse ”natrium”.
Mængden af næringsstoffer skal
angives i faktuel mængde pr. 100 g
eller pr. 100 ml

Mulige supplementer
Den obligatoriske næringsdeklaration
kan kun suppleres med oplysning
om mængden af et eller flere disse
næringsstoffer. Hvis der ønskes
deklaration af andre næringsstoffer,
gælder anprisningsreglerne.

**”Salt” = total natrium x 2,5. Stammer saltindholdet alene fra naturligt
forekommende salt, må man angive en erklæring herom i nær tilknytning
til næringsdeklarationen.

Næringsdeklarationen skal som udgangspunkt angives i tabelformat med tallene under hinanden og i ændret rækkefølge fra
tidligere (ved pladsmangel kan linjeformat bruges). Se ovenstående obligatoriske rækkefølge, der skal følges.
Mange af de tidligere kendte regler for mærkning videreføres og her nævnes blot nogle af de væsentlige:
• Nye krav om skriftstørrelse
• Allergener: alle allergene ingredienser skal nævnes og fremhæves i ingredienslisten
• Krav om angivelse af frysedato for frossent kød og fisk
• Oprindelsesland – skal obligatorisk angives på en række fødevare eller hvis udeladelse vil kunne vildlede forbrugeren
• Vigtige informationer for produktet skal angives i forbindelse med varebetegnelsen – f.eks., hvis der er tilsat over 5 %
vand til kød eller fiskeprodukter
• ”Mindst holdbar til” eller ”Sidste anvendelsesdato”
Vi har med denne information forsøgt at sammenfatte nogle af de nye krav til næringsdeklarationen/mærkning på
færdigpakkede fødevarer. Som en konsekvens de ændrede krav må det forventes, at en del fødevareproducenter skal redesigne deres nuværende emballage og revidere næringsdeklarationen. Vi anbefaler, at du altid holder dig opdateret om
gældende regler for netop dit produkt på fødevarestyrelses hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk
ALS analyselaboratorium er behjælpeligt med afklaring af spørgsmål til udarbejdelse af næringsdeklaration samt
fødevareanalyser generelt.
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