Redlighet - konsumentens rätt att få vad menyn utlovar
Ibland byts livsmedel ut mot billigare alternativ med syftet att spara pengar. Men det
kan även bero på att livsmedelsföretagaren inte känner till att det finns etablerade
beteckningar som är skyddade.

Ansvar som livsmedelsföretagare

Konsumenten får inte vilseledas genom det sätt livsmedlen märks och presenteras. Det
är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att konsumenten inte blir lurad.
Som exempel byts ofta fetaost ut mot billigare alternativ som salladsost. Konsumenten
blir då lurad eftersom menyn utlovar fetaost, ost tillverkad i Grekland av får- och
getmjölk men konsumenten får istället salladsost, tillverkad av komjölk.

I förordning (EG) 1151/2012 finns skyddande ursprungsbeteckningar (SUB) reglerade.
Syftet med de skyddande beteckningarna är att förhindra missbruk av etablerade
beteckningar men även att förebygga att de skyddade livsmedlen byts ut mot billigare
alternativ. Läs mer på nästa sida om de tre olika skyddande beteckningarna.
Fetaost (SUB) Tillverkad i Grekland av
fårmjölk alternativt får- och getmjölk.
Parmesanost (SUB) Ska vara märkt
Parmigiano Reggiano. Framställs av
opastöriserad komjölk från ett
begränsat område i Italien.

Parmaskinka (SUB) Lufttorkad skinka
som tillverkas i provinsen Parma.
Lagrad i minst 12 månader. Ska vara
märkt Prosciutto di Parma.

Krabba Ska vara hel krabba.
Sammansatta produkter av fisk som
smaksatts med krabbarom som
exempelvis crabsticks är inte krabba.
Oxfilé Filé från vuxet nötkreatur. Får
inte vara annan styckningsdetalj.
Fläskfilé Filé från gris. Får inte vara
annan styckningsdetalj.

Att tänka på
•
•

Var noggrann med att de livsmedel som utlovas på menyn även är de som
konsumenten serveras.
Var noggrann med mottagningskontrollen. Det är din chans att kontrollera att du
faktiskt får de varor som du har beställt av din grossist.

Det finns tre olika skyddande beteckningar

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Produktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett
avgränsat område. Exempel på livsmedel som omfattas är parmesanost
(Parmigiano Reggiano), parmaskinka (Prosciutto di Parma) och fetaost.

Skyddad geografisk beteckning (SGB)
Antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det
geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. Exempel på
livsmedel som omfattas är osten Svecia och skånsk spettekaka.
Garanterade traditionella specialiteter (GTS)
Enbart receptet är skyddat. Exempel på livsmedel som omfattas är
mozzarella och falukorv.
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