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Holdbarhed
At angive holdbarhed på fødevarer er en selvfølgelig del af mærkningen. Men er der sikkerhed nok for, at holdbarhedsperioden er angivet
korrekt? Er den optimale holdbarhed fundet
og præsenterer produktet sig godt under hele
perioden? Eurofins Steins tilbyder dokumentation af produktets holdbarhed
Vi kender det godt. Nogle varer i supermarkedets køledisk ser meget kedelige
ud - og syner i nogle tilfælde direkte
uappetitlige. Vi undlader at købe varen
og tvivler på, om holdbarheden er angivet korrekt.
Der er mange grunde til, at en grundig
undersøgelse af produktets holdbarhed
er et fornuftigt valg.

Holdbarhed i dag

Det er kendt, at erfaring og vurdering
fra lignende produkter samt eventuelt
mikrobiologisk analyse er basis for at

angive produktets holdbarhed. Men det
kan man gøre bedre.
Holdbarheden er afhængig af mange
faktorer. Det er derfor vigtigt at få
belyst, hvorledes produktet opfører sig
under holdbarhedsperioden, så man
ved at optimere produktionen opnår en
kvalitetsvare gennem hele perioden.

Holdbarhedsbestemmelse
Eurofins Steins har sammensat et analyseprogram til holdbarhedsbestemmelse, hvor vi udsætter produktet for
realistiske opbevaringsforhold.
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Kontakt Eurofins Steins

Den bærende analyse er sensorik, som giver et
unikt helhedsindtryk af produktet. Denne analyse supplerer vi med mikrobiologiske test - og
eventuelt også med kemiske analyser - for at
fastsætte produktets holdbarhed.

Send en mail til steins@eurofins.dk eller ring til
på telefon +45 70 22 42 86.

De sensoriske analyser beskriver produktets
udseende, lugt og smag, og vi foretager en vurdering af, om det er acceptabelt. På laboratoriet
kontrollerer vi, at de mikrobielle kriterier overholdes over hele holdbarhedsperioden, som angivet
i EU forordningen.
Alle analyser udføres over tid, så vi kan følge
graden af forringelse af produktets kvalitet. Her
ud fra fastsætter vi produktets holdbarhed.

Vid mere om produktet

Analyseprogrammet sikrer, at der samtidig er et
mål for, hvor meget betydning forskellige belastninger har for produktets kvalitet. Det er fx
belastninger som temperaturudsving, lyspåvirkning og tid, men også produktets beskaffenhed
som udgangspunkt.
Viden om, hvordan produktet opfører sig under
holdbarhedsperioden, er et vigtigt redskab til at
belyse, hvilke tiltag man kan foretage for at forbedre produktets kvalitet. Vi kan også i den sammenhæng tilbyde faglig kompetent rådgivning.
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GDA en del af mærkningen

Oversættelse af
fødevaremærkning

GDA - Guideline Daily Amount - er en frivillig
ernæringsmærkning af fødevarer. Vælger man
som producent eller importør at mærke sine
produkter med GDA, er der krav, som skal
opfyldes. Eurofins Steins kan vejlede og kontrollere - gennem faglig kompetence og laboratorieanalyser
Allerede nu kan forbrugerne herhjemme finde produkter med GDA
mærkning i supermarkederne og flere
produkter kommer til i den kommende
tid.
Mærkningen GDA (Guideline Daily
Amount) kan oversættes til ”vejledende
dagligt indtag”. Det er den europæiske
fødevareindustri CIAA, der har etableret ordningen. GDA skal ses som et
indspil til Europa-Kommissionens Diet
Platform for at give forbrugerne et redskab til at forebygge fedme.

GDA mærkning

GDA giver information om den mængde næringsstoffer - energi, fedt, mættet
fedt, sukker og salt, som en portionsstørrelse indeholder. Vejledende daglig

Eurofins
Kontrol af varedeklaration

Eurofins udfører oversættelse af produktmærkning til det sprog, der er behov for. Ved oversættelse er det vigtigt at kende til de rigtige betegnelser
- både i deklarationen og i ingredienslisten.

indtag er baseret på en gennemsnitlig
person med en sund vægt og et gennemsnitligt aktivitetsniveau.
Procenterne viser, hvor stor en del af
det vejledende daglige indtag, som en
portion bidrager med.

Eurofins Steins udfører de relevante
laboratorieanalyser (lang næringsdeklaration), og efterfølgende udarbejder vi en GDA mærkning til produktet.
Samtidig kontrollerer vi, at GDA mærkningen lever op til de gældende lovkrav. Her tænkes specielt på angivelse
af portionsstørrelse, tekster og pakningens udseende.
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Når der er lavet et udkast
til label anbefaler vi, at
vi udfører en kontrol af mærkningen på produktet
som helhed for
at sikre, at den
er lovlig.

Eurofins Steins er en uvildig og uafhængig
rådgivnings- og analysevirksomhed, der er
akkrediteret til at udføre alle væsentlige analyser inden for levnedsmidler

Er reglerne for mærkning en jungle. Eurofins
Steins kan hjælpe
Fødevareemballagen er et oplagt sted
at markedsføre sine produkter. Produkternes udseende, kvalitet og sammensætning præsenteres så fordelagtigt som muligt, men er det lovligt?
Er der uudnyttede muligheder for lovlig anprisning?
Lovgivningsmæssige krav til mærkning af fødevarer er mangfoldige.
Det er ikke kun et spørgsmål om at
kende den danske mærkningsbekendtgørelse, men også EU-forordninger, direktiver, henstillinger, beslut-

ninger, love, vejledninger, cirkulærer
og diverse bekendtgørelser. Det kan
for mange fødevareproducenter være
svært at holde styr på. Eurofins Steins
har et ekspertteam parat til at hjælpe
industrien.

Når man skal kontrollere kvaliteten af
levnedsmidler er udbuddet af analyseparametre stort – fx deklarationsanalyser, analyser for mikronæringsstoffer såsom mineraler og vitaminer,
analyser for tilsætningsstoffer og allergener.

Eurofins Steins udfører daglig kontrol
af mærkning, udarbejder deklarationer og vurderer fødevareemballage
i forhold til anprisninger og risiko for
vildledning. Vi har mere end 20 års
erfaring inden for området.

Analyser af næringsindhold udfører vi
på laboratoriet fx som et led i kvalitetskontrollen af færdigvarer og råvarer.

• Vi råder over state-of-the-art laboratoriefa-

ciliteter samt mere end 25.000 anerkendte
metoder

• Stor erfaring i at samarbejde med alle parter

og på alle niveauer i forbindelse med at løse
en opgave

• Fleksibel samarbejdspartner med en meget

Vi udvikler og indkører løbende nye metoder
baseret på udviklingen af nye standarder
samt krav fra myndigheder og kunder.

Vi udfører oversættelse af eksisterende mærkning, eller vi udarbejder hele mærkningen ud fra
en specifikation på produktet.

Næringsdeklarationer

Mærkning

Globaliseringen giver mulighed for en lang række
nye og spændende fødevarer, der medvirker til at
sætte kulør på vores dagligdag. Eurofins Steins
har kompetencer, der sikrer fødevareindustrien og
forbrugerne, at mærkningsoplysningerne på fødevarerne altid er korrekte i henhold til fødevarelovgivningen

tionale standarder

nale standarder. Blandt andet kan nævnes, at
Eurofins er akkrediteret af DANAK i henhold til
ISO 17025 standarden - og at vi arbejder i henhold til cGMP. Hertil kommer en række godkendelser under Miljøministeriet, Plantedirektoratet
mv. - ligesom en række virksomheder løbende
gennemfører audits for at sikre, at vi til stadighed lever op til de krav, der er stillet i forbindelse med samarbejdet.

Derudover er det vigtigt, at der ikke går information tabt. Dette kan
ske, hvis oversætteren ikke er i
besiddelse af indgående viden
om fødevarer og fødevareproduktion. En fejlagtig oversættelse kan
resultere i, at en produktmærkning vildleder eller misinformerer forbrugeren, hvorved den er
ulovlig.

Når man skal udarbejde en GDA
mærkning, skal man kende indholdet
af næringsstoffer i produktet
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Produktet skal sælges på det udenlandske
marked, og der skal udarbejdes en ny label.
Eller man ønsker at importere og sælge et
produkt på det danske marked

stor kapacitet

• Ingen opgave er for lille - ingen er for stor
• Fornuftige priser, der holder
• ...og vores kunder kan med garanti komme
med flere gode grunde
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Holdbarhed

GDA en del af mærkningen

Allerede nu kan forbrugerne herhjemme finde produkter med GDA
mærkning i supermarkederne og flere
produkter kommer til i den kommende
tid.
Mærkningen GDA (Guideline Daily
Amount) kan oversættes til ”vejledende
dagligt indtag”. Det er den europæiske
fødevareindustri CIAA, der har etableret ordningen. GDA skal ses som et
indspil til Europa-Kommissionens Diet
Platform for at give forbrugerne et redskab til at forebygge fedme.

GDA mærkning
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ud - og syner i nogle tilfælde direkte
uappetitlige. Vi undlader at købe varen
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er et fornuftigt valg.
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af næringsstoffer i produktet

Holdbarhed i dag

Det er kendt, at erfaring og vurdering
fra lignende produkter samt eventuelt
mikrobiologisk analyse er basis for at

Eurofins Steins udfører de relevante
laboratorieanalyser (lang næringsdeklaration), og efterfølgende udarbejder vi en GDA mærkning til produktet.
Samtidig kontrollerer vi, at GDA mærkningen lever op til de gældende lovkrav. Her tænkes specielt på angivelse
af portionsstørrelse, tekster og pakningens udseende.
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Kontrol af varedeklaration

At angive holdbarhed på fødevarer er en selvfølgelig del af mærkningen. Men er der sikkerhed nok for, at holdbarhedsperioden er angivet
korrekt? Er den optimale holdbarhed fundet
og præsenterer produktet sig godt under hele
perioden? Eurofins Steins tilbyder dokumentation af produktets holdbarhed

GDA - Guideline Daily Amount - er en frivillig
ernæringsmærkning af fødevarer. Vælger man
som producent eller importør at mærke sine
produkter med GDA, er der krav, som skal
opfyldes. Eurofins Steins kan vejlede og kontrollere - gennem faglig kompetence og laboratorieanalyser

Holdbarheden er afhængig af mange
faktorer. Det er derfor vigtigt at få
belyst, hvorledes produktet opfører sig
under holdbarhedsperioden, så man
ved at optimere produktionen opnår en
kvalitetsvare gennem hele perioden.

Fødevarer

Oversættelse af
fødevaremærkning

Lovkrav om mærkning af fødevarer er udarbejdet for at beskytte forbrugeren, så de ikke
køber katten i sækken. Det skal være muligt
at få korrekte - og ikke vildledende - oplysninger ud fra mærkningen af varen. Producenten
vil også gerne fremhæve sit produkt som bedre end konkurrenternes. Men er deklarationen
korrekt, og er den lovlig? Eurofins Steins udfører dagligt kontrol af deklarationer, nettoindhold og andre relevante forhold i forbindelse
med mærkning af en vare

angive produktets holdbarhed. Men det
kan man gøre bedre.
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Fødevareemballagen er et oplagt sted
at markedsføre sine produkter. Produkternes udseende, kvalitet og sammensætning præsenteres så fordelagtigt som muligt, men er det lovligt?
Er der uudnyttede muligheder for lovlig anprisning?
Lovgivningsmæssige krav til mærkning af fødevarer er mangfoldige.
Det er ikke kun et spørgsmål om at
kende den danske mærkningsbekendtgørelse, men også EU-forordninger, direktiver, henstillinger, beslut-
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akkrediteret til at udføre alle væsentlige analyser inden for levnedsmidler
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Derudover er det vigtigt, at der ikke går information tabt. Dette kan
ske, hvis oversætteren ikke er i
besiddelse af indgående viden
om fødevarer og fødevareproduktion. En fejlagtig oversættelse kan
resultere i, at en produktmærkning vildleder eller misinformerer forbrugeren, hvorved den er
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Fødevarer

Mærkning

Produktet skal sælges på det udenlandske
marked, og der skal udarbejdes en ny label.
Eller man ønsker at importere og sælge et
produkt på det danske marked
Eurofins udfører oversættelse af produktmærkning til det sprog, der er behov for. Ved oversættelse er det vigtigt at kende til de rigtige betegnelser
- både i deklarationen og i ingredienslisten.

Holdbarhedsbestemmelse
Eurofins Steins har sammensat et analyseprogram til holdbarhedsbestemmelse, hvor vi udsætter produktet for
realistiske opbevaringsforhold.

Vi udfører oversættelse af eksisterende mærkning, eller vi udarbejder hele mærkningen ud fra
en specifikation på produktet.
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ninger, love, vejledninger, cirkulærer
og diverse bekendtgørelser. Det kan
for mange fødevareproducenter være
svært at holde styr på. Eurofins Steins
har et ekspertteam parat til at hjælpe
industrien.

Når man skal kontrollere kvaliteten af
levnedsmidler er udbuddet af analyseparametre stort – fx deklarationsanalyser, analyser for mikronæringsstoffer såsom mineraler og vitaminer,
analyser for tilsætningsstoffer og allergener.

Eurofins Steins udfører daglig kontrol
af mærkning, udarbejder deklarationer og vurderer fødevareemballage
i forhold til anprisninger og risiko for
vildledning. Vi har mere end 20 års
erfaring inden for området.

Analyser af næringsindhold udfører vi
på laboratoriet fx som et led i kvalitetskontrollen af færdigvarer og råvarer.
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