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FORSKRIFTENS OPBYGNING 
VAREFAKTA-deklarationer er varer deklareret med VAREFAKTA-mærket og det dertilhørende mærke 
og sætningen ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle VAREFAKTA-krav, som er 
specificeret i denne forskrift.  
En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder, 
anprisningstekst etc. og som værende selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, 
anvendelsesområde, indhold/materialesammensætning, brugsanvisning, råd og advarsler m.m. 
Varefakta kontrollerer dog ikke lovligheden af eventuelle ’fantasi- eller kopi-navne’ i forhold til 
Konkurrencelovens bestemmelser. 
Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer er at sikre, at de pågældende varer kan 
markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-
lovgivning samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer 
hermed at tekst, billeder og anprisninger på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene i 
lovgivningen og i Varefaktas forskrift. 
 

GYLDIGHEDSOMRÅDE 
Forskriften for kaffe og kaffepulver tager udgangspunkt i Varefaktas forskrift Fødevarer - generelle 
regler VF 1000:5. 
Kaffe er omfattet af reglerne for færdigpakkede fødevarer. Ved færdigpakkede fødevarer forstås 
jf. Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne Artikel 2., punkt 2, e: 
»Færdigpakket fødevare«: en vare, der som en sådan udbydes til salg til den endelige forbruger og 
til storkøkkener, og som består af en fødevare samt den emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om emballagen omslutter fødevaren helt eller delvis, men dog på 
en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen åbnes eller ændres; 
»færdigpakket fødevare« omfatter ikke fødevarer, der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
forbrugeren eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg.  
Efter nærværende forskrift deklareres færdigpakkede ristede hele kaffebønner, ristet formalet 
kaffe, pulverkaffe og kaffekapsler. 
   
Blandinger af sukker, mælk og lign. til fx cappuccino deklareres efter Varefaktas forskrift Fødevarer 
- generelle regler VF 1000:5. 
 
Forskriftens formål er at skabe ensretning mellem Varefakta-mærkede kaffedeklarationer og sikre, 
at forbrugeren altid har adgang til de samme oplysninger i en VAREFAKTA-mærket 
kaffedeklaration og i den samme rækkefølge, så deklarationen gøres så letlæselig og forståelig for 
forbrugeren som muligt. 
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BAGGRUND 
Forskriften har gennemgået en revidering i år 2019. Det er i denne forbindelse kortlagt, hvilken 
national og EU-lovgivning, der er gældende for kaffe og kaffepulver, samt hvilke regler for kaffe, der 
er fastsat via Dansk Standard og ISO-standarder samt hvilke kriterier Brancheorganisationen for 
kaffe og te udarbejder deres mærkning ud fra.  
 
Herudover har Varefakta foretaget egne studier af, hvilke parametre forbrugeren køber kaffe efter 
i supermarkedet. Varefakta har spurgt Varefaktas følgere på Facebook og Instagram om, hvad der 
er vigtigt for dem, når de køber kaffe i supermarkedet, og om de kigger efter formalingsgraden. 
Dermed har Varefakta fået en indikation af, hvilke oplysninger, der er vigtige for forbrugeren, når 
de handler kaffe. Ud fra de svar der blev givet, har Varefakta vurderet, at genkendelighed og 
informationer om kvalitet var særligt betydningsfulde, hvorved mærkningen på emballagen bør 
varetage disse ønsker. 
 
Varefakta vil løbende overvåge markedet i forhold til ny lovgivning, nye standarder eller 
bestemmelser med henblik på mærkning af kaffe og kaffepulver.  
 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas mærke, medmindre andet 
fremgår. 
Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan anføres. Se KRAV TIL DE 
ENKELTE OPLYSNINGER fra side 9 samt oversigt over punkterne i Indholdsfortegnelsen. 
Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres, hvis dette 
godkendes af Varefakta. Varefakta kan afvise, at oplysninger der anses for uvæsentlige eller 
misvisende, anføres i VAREFAKTA-deklarationen. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket 
anbringes i deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme. 
 

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING 
Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der 
afviger fra baggrunden. Læseligheden kan eksempelvis påvirkes af, om skriftfarve og 
baggrundsfarve let kan adskilles. Derudover skal der anvendes en skrifttype med en typestørrelse, 
hvor x-højden er mindst 1,2 mm. X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, bilag 
IV. 
Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA 
KONTROLLERET tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual. Varefaktas specifikke logo samt 
designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
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Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i 
deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta, 
inden emballagen trykkes. 
I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres på 
www.varefakta.dk 
 
VAREFAKTA-mærket kaffe og pulverkaffe skal indeholde følgende oplysninger: 

• Varebetegnelse  
• Nettovægt 
• Ingredienser  
• Ristningsgrad 
• Formalingsgrad for formalet kaffe  
• Pakkemetode  
• Opbevaring  
• Fremstillet/pakket 
• Datomærkning/holdbarhed 
• Dosering 
• Adresse på mærkningsansvarlig 

 

EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Varenavnet er fiktivt. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Hele Arabica-kaffebønner     

 
Nettovægt: 125 g                                                                                                                                 VK xxxxx  

Ingredienser: Arabica-kaffebønner fra Colombia. 

Ristningsgrad: Mørk. 

Pakkemetode: Pakket i beskyttende atmosfære.                                                                 

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur (20-25 °C), og ikke i direkte sollys. 

 

Pakket: Se datomærkning.  

Ristningsdato: 1 md. før ”Bedst før”. 

Bedst før:  

Uåbnet: Se datomærkning. 

Åbnet: 10-14 dage i tætlukket emballage. 
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Dosering: 6-7 g pr. kop (1,5 dl).  

 

Pakket i Danmark for Kaffefabrikken A/S.  

DK-1111 Kaffeby 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta.  

www.varefakta.dk 
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Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Deklarationen er fiktiv. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Formalet Robusta-kaffe 

 

 

 
Nettovægt: 500 g                                                                                                                                 VK xxxxx                                                                                                                                                               

Ingredienser: Robusta-kaffe fra Brasilien 

Ristningsgrad: Ekstra mørk.  

Formalingsgrad: Fin.  

Pakkemetode: Hård vakuum. 

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur (20-25 °C), og ikke i direkte sollys. 

 

Pakket: Se datomærkning på posens top. 

Bedst før:  

Uåbnet: Se datomærkning på låget. 

Åbnet: 2 mdr., i tætlukket emballage. 

 

Dosering: 6-7 g pr. kop (1,5 dl).  

 

Pakket i Danmark for Kaffefabrikken A/S.  

DK-1111 Kaffeby 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta.  

www.varefakta.dk 
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Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Deklarationen er fiktiv. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Instant-kaffe af Arabica-kaffebønner 
Koffeinfri. 

 

 

 

Nettovægt: 100 g                                                                                                                                VK xxxxx                                                                  

Antal: Ca. 50 kopper.  

Ingredienser: Frysetørret instant-kaffe af Arabica-kaffebønner fra Sydamerika. 

Ristningsgrad: Mellem. 

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur (20-25 °C), og ikke i direkte sollys. 

Pakket: Se datomærkning i bunden af glasset. 

Bedst før:  

Uåbnet: Se datomærkning i bunden af glasset. 

Åbnet: 2 mdr., i tætlukket emballage. 

 

Dosering: 1 tsk. (ca. 2 g) pr. kop (1,5 dl). 

Tilberedning: Se tilberedningsanvisning (angiv placering). 

 

Pakket i Danmark for Kaffefabrikken A/S.  

DK-1111 Kaffeby 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. 

www.varefakta.dk 
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Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Deklarationen er fiktiv. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Kaffekapsler med formalet Arabica-

kaffe 

 

 
Nettovægt: 200 g                                                                                                                                 VK xxxxx                  

Antal: 10 stk. 

Ingredienser: Arabica-kaffe fra Sydamerika. 

Ristningsgrad: Mørk. 

Formalingsgrad: Fin. 

Pakkemetode: Pakket i beskyttende atmosfære. 

Opbevaring: Ved stuetemperatur (20-25 °C).  

Fremstillet: 18 mdr. før ”bedst før”. 

Bedst før:  

Uåbnet: Se datomærkning på låget. 

Åbnet: 2 mdr.  

 

Pakket i Danmark for Kaffefabrikken A/S.  

DK-1111 Kaffeby 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta.  

www.varefakta.dk 
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KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER PÅ EMBALLAGEN 
1. VARENS VARE-/KONTROLNUMMER 
Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer. Det aktuelle nummer skal af 
hensyn til sporbarhed samt Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationsfeltet som "VK xxxxx". 
VK-nummeret skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-mærket på 
varens bagside. 
Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen "Oplysningerne i 
deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk".  
 
2. VAREFAKTA-MÆRKET 
Varefaktas mærke skal være synligt på VAREFAKTA-kontrollerede fødevarer. Fastsatte krav til selve 
logoets størrelse og farve kan findes i Varefaktas designmanual. Varefaktas mærke samt 
designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
Varefakta henstiller til, at Varefaktas mærke vises på varens forside. Varefakta ønsker at gøre det 
så nemt for forbrugeren som muligt, at skelne mellem varer med og uden en VAREFAKTA-mærket 
deklaration. Når forbrugeren i købssituationen ser VAREFAKTA-mærket på forsiden af varen, kan de 
nemt træffe et oplyst valg, hvor de er garanteret, at de kan finde korrekte informationer på 
bagsiden. 
Varefaktas mærke skal som minimum fremgå på varens bagside i sammenhæng med varens 
VK-nummer (se punkt 1 under ”Krav til de enkelte oplysninger”). 
 
3. VAREBETEGNELSE 
Varens varebetegnelse skal angives i deklarationen. 
Kaffesorten præciseres i varebetegnelsen. Arabica og Robusta opfattes som et navn, og angives 
derfor med stort A. 
Hvis kaffebønnerne er økologiske, præciseres det også i varebetegnelsen. 
Hvis der er tale om en bestemt bryggemetode angives det i varebetegnelsen. Eksempelvis 
”Formalet Arabica-kaffe til espresso” eller ”Hele Robusta-kaffebønner til espresso”. 
Kaffesortens oprindelsesland nævnes ikke i varebetegnelsen, men derimod i ingredienslisten. 
 
4. INSTANT-KAFFE (FRYSETØRRET PULVERKAFFE EL. SPRAYTØRRET PULVERKAFFE) 
Det angives i deklarationen, hvor mange kopper kaffe produkter giver.  
Antal: 50 kopper. 
Som udgangspunkt angives følgende doseringsvejledning: 
Dosering: 1 tsk. (ca. 2 g) pr. kop (1,5 dl). 
 
5. INGREDIENSER 
De anvendte kaffesorter skal fremgå af ingredienslisten. 
Følgende stavemåder kan som eksempel anvendes ved deklarering af kaffesorter: 

http://www.varefakta.dk/
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”Økologisk Arabica-kaffe.” 
”Robusta- og Arabica-kaffe.” 
 
6. OPRINDELSE 
Virksomheden skal dokumentere, at de anførte oplysninger om anvendt(e) kaffesort(er) og/eller 
oprindelsesland(e) for kaffen er rigtig. 
Fødevaren skal præsenteres og markedsføres på en sådan måde, at forbrugeren ikke kan få en 
fejlagtig opfattelse- eller et tvetydigt indtryk af, at fødevaren kommer fra et bestemt land eller et 
bestemt sted. 
Som udgangspunkt skal kaffebønnens oprindelsesland angives i deklarationen under 
”Ingredienser:”. 
Eksempelvis: Arabica-kaffe fra Sydamerika. 
I de tilfælde, hvor kaffen markedsføres med geografiske henvisninger (eksempelvis ved sprog, flag 
eller illustrationer) mærkes primære ingredienser i overensstemmelse med EU 
Gennemførelsesforordning 775/2018.  
Krav til denne mærkning beror på en konkret vurdering fra sag til sag, foretaget af Varefakta. 
 
7. RISTNINGSGRAD 
Ristningsgraden skal deklareres. Varefakta skal sikre sig, at producenten kan dokumentere, hvorvidt 
kaffen lever op til branchens standard for ristningsgrad. 
Kaffens ristningsgrad angives ud fra følgende skala: “lys”, “mellem”, ”mellemmørk”, “mørk”, “ekstra 
mørk”. 
 
8. FORMALINGSGRAD 
Varefakta skal sikre sig, at producenten kan dokumentere, hvorvidt kaffen lever op til branchens 
standard for formalingsgrad. 
Kaffens formalingsgrad angives efter følgende skala: “ekstra fin”, “fin” eller “grov”. 
Om ønsket kan det anføres, at formalingsgraden gør kaffen velegnet til en bestemt type 
kaffemaskine. F.eks. “Velegnet til kaffemaskine, espressomaskine, kaffekolbe eller stempelkande” 
Det kan angives i forbindelse med formalingsgraden eller som et råd, jf. pkt. 13. 
 
9. PAKKEMETODE 
Pakkemetoden skal deklareres. Varefakta skal sikre sig, at producenten kan dokumentere, hvorvidt 
kaffen lever op til branchens standard for pakkemetoder. 
Pakkemetode angives med følgende definitioner: ”hård vakuum”, ”blød vakuum”, ”løst pakket” eller 
”pakket i beskyttende atmosfære”. 
 
10. OPBEVARING/HOLDBARHED 

http://www.varefakta.dk/
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Deklarationen skal omfatte en opbevaringsanvisning, hvori der anføres, hvordan produktet bør 
opbevares i den uåbnede og åbnede emballage. 
 
11. RISTNINGSDATO 
Varefakta anbefaler at ristningsdatoen for hele kaffebønner angives på emballagen. 
 
12. DOSERING 
Dosering skal som udgangspunkt deklareres som x g kaffe pr. kop (1,5 dl) og/eller liter. Mængden 
fastsættes af producenten. Det skal fremgå, at 1 kop er fastlagt til 1,5 dl. 
Om ønsket kan dosering anføres i måleskefulde. Det skal fremgå, hvor mange g kaffe, måleskeen 
rummer. F.eks. 1 kaffemål (7 g) pr. kop (1,5 dl). 
Dosering af kaffe til espresso deklareres som x g pr. kop (3 cl). 
 
13. TILBEREDNING, ADVARSEL, ANVENDELSE OG RÅD 
Henvisning til tilberedningsanvisning, advarsler, anvendelse og råd må gerne indsættes i 
VAREFAKTA-deklarationen, såfremt at disse godkendes af Varefakta og er af relevans for 
forbrugeren og den pågældende vare. Her anvendes som udgangspunkt følgende formuleringer: 
Tilberedning: Se tilberedningsanvisning (angiv placering). 
 
14. FRIVILLIGE MÆRKNINGSORDNINGER 
Varefakta anerkender mærker som Rainforest Alliance, Økologi-mærket, Fairtrade og UTZ. 
Varefakta kontrollerer, at mærkerne lever op til eventuelle designkrav samt at tilhørende tekster 
mm. står angivet korrekt. 
 
15. MULTI-LANGUAGE DEKLARATIONER 
På emballager, hvor der fremgår andre sprog end dansk (multi-language deklarationer) som 
Varefakta ikke har verificeret må Varefaktas mærke som udgangspunkt ikke fremgå. Dette skyldes, 
at det ikke vil være muligt for forbrugeren, at skelne mellem, hvilke oplysninger Varefaktas mærke 
relaterer sig til og hvilke oplysninger mærket ikke relaterer sig til. 
På sådanne emballager må følgende sætning påføres: ”Oplysningerne i den danske deklaration 
kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk VK xxxxx” 
Da varen fortsat skal kunne udtages til stikprøvekontrol, skal varens VK-nummer fremgå. VK-
nummeret kan placeres i sammenhæng med Varefaktas kontrolsætning. 
 
16. KVALITETSSIKRING 
Varefakta foretager altid en intern kvalitetskontrol på alle arbejdsopgaver, inden de afleveres til 
Kunden. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter der har gennemgået sagen inden 
den afsluttes og afleveres til Kunden. Denne procedure er for at sikre den højeste kvalitet i vores 
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arbejde. Herudover sendes den færdige deklaration altid til godkendelse hos leverandøren inden, 
at Varefakta sender deklaration til Kunden. 
 
17. LØBENDE GENNEMGANG AF DEKLARATION 
Når Varefakta modtager ændringer til en deklaration, som ikke har været opdateret i mere end 2 
år, laver Varefakta en grundig gennemgang af deklarationen og tidligere fremsendt 
dokumentation, for at kontrollere, at alle lovgivningsændringer er implementeret korrekt.  
 
18. SPECIFIKATIONSSKEMA 
Inden Varefakta kan udarbejde en varedeklaration for en given fødevare, skal Kunden udfylde det 
til enhver tid gældende specifikationsskema udarbejdet af Varefakta.  
 

INDEN MÆRKNING 
Varefakta skal have tilsendt et fuldt udfyldt specifikationsskema gerne vedlagt analyserapport 
samt datablade for de enkelte ingredienser. Specifikationsskemaet rekvireres på Varefaktas 
hjemmeside www.varefakta.dk under ”Kundemateriale”. Password fås ved henvendelse til 
Varefakta via e-mail: varefakta@varefakta.dk eller tlf.: +45 46 30 45 00. 
Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af 
specifikationsskemaet, fremsendes af Kunden til Varefakta for Kundens egen regning.  
Varefakta skal godkende den færdige etiket inden emballagen trykkes. Enhver senere ændring af 
produktet og/eller emballagen skal meddeles til Varefakta.  
 

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 
Varefakta kan én gang årligt på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller på 
prøvningsinstitutter udpeget eller accepteret af Varefakta, foretage stikprøver af VAREFAKTA-
mærkede deklarationer for at sikre, at varen fortsat er i overensstemmelse med varens deklaration. 
Stikprøvekontrollen foretages alene på produkter, der er VAREFAKTA-mærkede. For produkter med 
samme recept eller sammensætning, bortset fra størrelse, antal og navn gælder det, at Varefakta 
udvælger hvilket produkt, der skal kontrolleres. 
Stikprøvekontrollen omfatter blandt andet:  

• akkrediterede analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres 
jf. EU’s retningslinjer for tolerancer. Kaffeprodukter der består af kaffe som eneste ingrediens, 
vil typisk ikke have deklareret næringsværdier. I tilfælde, hvor Varefaktas Kunde har et 
særligt ønske om dette, kan kaffens næringsværdier analyseres og deklareres. 

• akkrediteret kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning af fx kaffe-kapsler.  
• kontrol af, at emballagens informationer stemmer overens med den senest godkendte 

deklaration f.eks. efter en opdatering. 

http://www.varefakta.dk/
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• Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt 
indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, når dette er relevant. 

• Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at 
opdateringer er nødvendige. 

 
Stikprøvekontrollen omfatter som udgangspunkt ikke: 

• Undersøgelse af autenticitet. 
• Undersøgelse af sort og bønnens oprindelse. 
• Forekomst af skimmel, akrylamid, furan mm.  

Det er dog muligt at lave en særlig aftale, hvor Varefakta kan hjælpe med at foretage og evaluere 
produkter efter eksisterende undersøgelsesmetoder. 
 

KONTROLRESULTATER 
Konstateres mindre overskridelser af forskriftens kontroltolerancer, vil de blive forelagt Kunden til 
kommentering. 
Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt. Herefter 
udtages nye prøver til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden. I modsat fald afgør 
Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med VAREFAKTA-mærke.  
Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, der 
medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas 
mærke og registrerede vare- og fællesmærke. 
Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning. 
Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes, eller hvilke andre 
foranstaltninger, der eventuelt skal træffes. 
Inden der igen udstedes mærkningstilladelse, skal der foreligge undersøgelsesresultater, der 
dokumenterer, at produktet opfylder alle i forskriftens anførte krav. 
 

KONTROLOMKOSTNINGER 
Udgifter til kontrol og stikprøvekontrol påhviler mærkningsindehaveren. Hvis der anvendes eksterne 
prøvningslaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere til kontrol eller stikprøvekontrol, 
påhviler det mærkningsindehaveren, at betale direkte til prøvningslaboratoriet eller tilsvarende 
samarbejdspartner. 
Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med kontrol og stikprøvekontrol udfaktureres til gældende 
timesats. 
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LITTERATURLISTE 
Nummeret i litteraturlisten henviser til listen over, hvor publikationerne kan købes eller rekvireres. 
 
(1)  ISO 9116:2004 Green coffee – Guidelines on methods of specification. 
(2)  Bekendtgørelse 2000-09-01 nr. 829 om kaffe- og cikorieekstrakter. 
(2)  Europa-Parlamentets og rådets direktiv 1999/4/EF af 22 februar 1999 om 

kaffeekstrakter og cikorieekstrakter. 
(2)  Forskrift VF 1000:6 Fødevarer - generelle regler. 
(3)  Betingelser for brug af VAREFAKTA 
(3)  Varefaktas Designmanual 
 
KAN KØBES HOS DANSK STANDARD 
(1)  DS Dansk Standard ds.dk 
 
KAN HENTES PÅ FØLGENDE HJEMMESIDER 
(2)  Love og bekendtgørelser: retsinfo.dk  

Forordninger og direktiver: eur-lex.europa.eu 
 
KAN REKVIRERES HOS 
(3) 
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