En varedeklaration fra A-Z
HVAD ER DER I VAREN - LÆS UDENPÅ
Det kan være svært at, overskue varedeklarationen på en fødevare. Informationerne
er ofte spredt rundt omkring på varens indpakning, men tilsammen udgør de varedeklarationen. Her kan du få et overblik over de mange forskellige informationer, du for
eksempel kan finde på en pakke mysli med frugt og nødder.

N Æ R I N G S I N D HO L D

D R Æ N E T VÆGT

Under ”Næringsindhold” kan du finde vigtige oplysninger om
varens energiindhold og indhold af næringsstoffer.

På nogle varer skelner man mellem nettovægt og drænet vægt. Det gør man for
eksempel på en dåse ananas. Drænet
vægt er den vægt, ananassen har, når du
hælder saften fra.

INGREDIENSLISTEN
Her kan du se, hvad varen er lavet af. Ingredienserne skal stå i
rækkefølge efter, hvor meget varen indeholder af hver ingrediens.
Den der er mest af, står først. Men listen på myslipakken er ekstra
udførlig, fordi den angiver procentdele af hver ingrediens.
Det er der ikke noget lovkrav om. Der er derimod lovkrav om at
de ingredienser, der er fremhævet på emballagen, eller som
karakteriserer varen, skal procentangives.

B EH A ND LI NG
Det kan være nyttigt at vide, hvordan varen er
behandlet. Køber du eksempelvis en leverpostej,
forventer du, at den er spiseklar, og det behøver
derfor ikke at fremgå, at den er bagt. Er den
derimod ubagt, og skal tilberedes før den spises,
bør det stå i mærkningen. Myslien består af mange
forskellige ingredienser, og flere af dem er tørrede,
som du kan læse i ingredienslisten.

MÆ RK ER
Der findes et hav af forskellige mærker i
dagligvarehandlen, som må bruges, hvis man
opfylder en række krav. På myslipakken er der
fem mærker. På forsiden ses Fuldkornslogoet,
Nøglehulsmærket, det røde Ø-mærke og det
europæiske økologimærke. På bagsiden er
Varefaktas mærke, der betyder, at Varefakta har
udarbejdet varedeklarationen og løbende tester
varen for at kontrollere, om oplysningerne passer.

OP R IN DE LSE SLAND
I varedeklarationen kan du også læse, hvor myslien er fremstillet. ”Produceret i Danmark” står
der. Men i ingredienslisten står der, at pakken indeholder tranebær. Tror du, at de stammer fra
Danmark? En varedeklaration behøver ikke altid at oplyse, hvor varen eller de enkelte ingredienser
oprindeligt stammer fra.

Nettovægt er varens vægt uden
emballage. På en indpakket vare skal
nettovægten altid angives.

O P B E VA R I NG

VA RENS NA V N
Varens navn er ikke til at tage fejl af på denne
emballage, og de fleste kender mysli – med mælk
eller som drys på yoghurt. Varens navn er ikke den
lovpligtige information, det er “varebetegnelsen”
derimod, som står i varedeklarationen på bagsiden.

N E T T O VÆ G T

TILSÆTNINGSSTOFFER
Mange varer indeholder
tilsætningsstoffer, som
for eksempel er med til at
forlænge varens holdbarhed eller give den en anden
farve. Myslien indeholder
ingen tilsætningsstoffer.

HOLDBARHEDSMÆRKNING
På posens bagside ses det,
at mysliens holdbarhed i
åbnet stand er: “Som i uåbnet
stand”. Det betyder, at når
posen er åbnet, kan den
holde sig til den tiltrykte
dato på bagsiden.
Fødevarer mærket med
“Bedst før” kan som udgangspunkt spises efter den
tiltrykte dato, så længe
man bruger sin smags- og
lugtesans og sin sunde
fornuft til at vurdere, at
varen ikke er for gammel
eller fordærvet. Er en vare
derimod mærket med
“Sidste anvendelsesdato”
skal den smides ud, efter
holdbarhedsdatoens
udløb.

Det er ikke ligegyldigt, hvor og hvordan du
opbevarer dine fødevarer. Nogle skal i
fryser, andre i køleskab mens andre igen
har det fint i køkkenskabet. Myslien her skal
opbevares ved stuetemperatur og ikke
sammen med stærkt lugtende varer, da
disse vil kunne afgive smag til myslien.

ALLERGENER
Nogle mennesker kan ikke tåle f.eks. hasselnødder. For dem er det meget vigtigt at
tjekke ingredienslisten. Og denne mysli skal
de bestemt holde sig fra. Allergener, som
hasselnødder eller hvede skal fremhæves i
ingredienslisten, så de nemt kan spottes.

A N P R I S N I N G ER
Producenten må gerne rose sine egne varer
ved at fremhæve noget, han tror, kan være
med til at sælge varen. Det kaldes at anprise.
For eksempel kan der stå på en yoghurt,
at der er mindre sukker i, eller på en
rullepølse, at den har lavt fedtindhold. Men
producenten må ikke skrive hvad som helst.
Han skal overholde nogle lidt indviklede
regler.

PRIS
Prisen er ikke en del af varedeklarationen,
men det kan være en god idé at kigge
nærmere på kiloprisen, når du skal
sammenligne varer.

PRO DU C E NT

TILBEREDNING

Producenten er den virksomhed, der har fremstillet varen. Hvis du vil vide mere om varen,
eller oplever problemer med den, kan du henvende dig til producenten, hvis navn og
kontaktinformationer du altid kan finde på pakken. I dette tilfælde er det dog detailkæden, der står
nævnt som den mærkningsansvarlige, da det er denne som forhandler produktet.”

Mange fødevarer kan du sætte tænderne i med det samme. Det gælder
blandt andet frugt, brød og ost. Myslien kan også spises direkte fra posen,
og derfor står der ikke noget om tilberedning på pakken.

