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Lurar
L r du din
d kund
k
utan
n att veta
v
om det?
d

Vet
V du om
m att det är
ä förbjud
det att ha fel namn
n eller ha falska
f
påsståenden om mat?
Informatioonen om det du sälljer ska sttämma med
m det so
om kunde n verkligen får.
Annars
A
lurar du dina kundeer. Några exempel på fel som
m upptäck
kts vid liv
vsmedels-kontroller
k
r är att fell namn an
nvänds påå fetaost, parmaskinka och parmesan
nost.
är
ä att fel n
namn anvvänds på fetaost,
f
paarmaskin
nka och pa
armesanoost.
Tre
T exempe
el på vanlig
ga fel

I menyn kan
n det stå fettaost fast det
d som serr‐
veras
v
är en billigare osst. Osten ka
an se ut som
m
feetaost, men
n vara gjord
d på komjö
ölk istället
fö
ör får‐ och getmjölk.
För
F en kund
d med komjjölkprotein
nallergi är
det
d mycket viktigt att veta
v
att dett verkligen
är fetaost. E
En kund meed sådan alllergi blir
sjjuk om osteen är gjord
d på komjölk.
bland står d
det parmasskinka på menyn,
m
men
n
Ib
det
d som serveras är an
nnan lufttorrkad
skinka.
Ib
bland står d
det parmessanost på menyn
m
fast
det
d är grano
o padano so
om använd
ds. Bägge
dessa
d
ostar är ursprun
ngsskyddad
de. Därför
ska rätt nam
mn användaas till rätt ost.
o

Ursprungs
sskydd

Fetaost, pa
armaskinkaa (Prosciuttto di Parmaa)
och parmesan (Parmiigiano regg
giano) är
skyddade ursprungsb
u
beteckninga
ar.
För att få använda såddana varun
namn måstee‐
varan
v
ha rä
ätt geografi
fiskt urspru
ung och till‐‐
verkningsm
v
metod. Reggler om skyddade ur‐
sprungsbetteckningarr finns i Råd
dets förord‐
ning
n
(EG) nr
n 510/20006.
Fetaost

Feta får bara användaas om ost som tillver‐
kats
k i Grekland och soom är gjord
d av fårmjö
ölk
eller en bla
andning av fårmjölk och getmjölk.
Ost som är gjord på annnat sätt eller på an‐
nan
n plats få
år inte kallaas fetaost i menyn.
Den ska isttället kallass för salladssost.
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Parmaskink
P
ka
Parmaskinka
P
a, Prosciutto
o di Parma, får
f bara an‐
vändas om sk
kinka som tiillverkats en
nligt speci‐
ella, tradition
nella metodeer i den italiienska pro‐
vinsen Parmaa.

Äkta
Ä
parmaskinka är määrkt med en symbol ‐ en
n
”h
hertigkronaa” med ordett Parma. Ann
nan lufttor‐
kad
k skinka fåår inte kallass parmaskin
nka i menyn .
Prosciutto
P
ärr det italiensska ordet förr skinka.
Prosciutto
P
crrudo betyder ordagrantt rå skinka.
Det
D är skinkaa som inte ärr kokt. Prosciutto crudoo
är inte samm
ma sak som parmaskinka
p
a.
Mozzarella
M
Buffelmozzar
B
rella och mo
ozzarella är båda skyd‐
dade
d
beteckn
ningar. Om det
d står bufffelmozzarellla
sk
ka det vara Mozzarella di bufala. Sttår det moz‐‐
zaarella på förrpackningen
n ska det stå
å mozzarellaa i
menyn.
m
Livsmedel so
om pizzarella får inte an
nvändas som
m
mozzarella.
m

Falska pås
ståenden
Påståenden om livsmeddel är lika viiktiga som räätt
namn
n
på livsmedel. Någgra exempell på påståen
n‐
den om matt är att den äär ekologisk
k, krokfångad
d,
svensk
s
ellerr att varan kkommer från
n en viss gårrd.
Sådana påsttåenden måsste stämma med hur
varan
v
har ta
agits fram.
Även
Ä
påståe
enden om kööttdetaljer som
s
fläskfiléé,
oxfilé och an
ndra styckniingsdetaljerr måste varaa
korrekta.
k
Fläskfilé är innte samma sak som fläsk
k‐
ytterfilé.
y
Stå
år det oxfilé på menyn ska
s det som
serveras
s
varra oxfilé ochh inte något annat nöt‐
kött.
k
Kunskapen
n är viktig
Kunskapen om vilka reggler som fin
nns och hur
maten
m
får prresenteras äär viktig i fle
era led av
livsmedelsk
l
kedjan:


Alla som serverrar och säljer mat ska haa
m detta.
information om



Grosssister som får beställningarna be‐
höve
er få rätt infformation fö
ör att kunnaa
leverera rätt varra.



Informationen äär viktig för att kundern
na
ka.
inte ska bli luraade eller sjuk

Fakta,
F
tre olika skydda
ade beteck
kningar
Skyddad urssprungsbetteckning
Produktion,
P
b
bearbetningg och beredn
ning av prod
dukten måstte ske inom ett
bestämt geografiskt område. Detta gäller till exxempel för parmesanost
p
t
Parmigiano Reggiano), parmaskink
ka (Prosciuttto di Parma) och fetaost.
(P
Skyddad geo
ografisk be
eteckning
Antingen
A
pro
oduktion, beearbetning eller
e
beredniing måste sk
ke inom det geogra‐
fiiska områdeet. Råvarorn
na kan komm
ma från annaan plats. Någ
gra exempell
på sådana vaaror är ostarrna Svecia occh Gruyere ssamt skånsk
k spettekaka
a.

Garanterat
G
traditionellla specialitteter
Det
D är enbart själva receptet som
m är skyddaat. Några exxempel på sådana
s
varor
v
är mo
ozzarella, hu
ushållsost, serranoskkinka och faalukorv.
Fö
ör ytterligare info
ormation kontaktta:
Miljökontoret
M
Te
el 0451-26 83 31, miljonamnden@h
hassleholm.se

