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Oversættelse af 
fødevaremærkning

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 pro-
duktmærkning til det sprog, der er be-
hov for. Ved oversættelse er det vig-
tigt at kende til de rigtige betegnelser 
- både i deklarationen og i ingredi-
enslisten. 

Derudover er det vigtigt, at der ik-
ke går information tabt. Dette kan 
ske, hvis oversætteren ikke er i 
besiddelse af indgående viden 
om fødevarer og fødevareproduk-
tion. En fejlagtig oversættelse kan 
resultere i, at en produktmærk-
ning vildleder eller misinforme-
rer forbrugeren, hvorved den er 
ulovlig.

Vi udfører oversættelse af eksi-
sterende mærkning, eller vi udar-
bejder hele mærkningen ud fra 
en specifikation på produktet.

Når der er lavet et udkast 
til label anbefaler vi, at 
vi udfører en kon-
trol af mærknin-
gen på produktet 
som helhed for 
at sikre, at den 
er lovlig.



Omfang
Eurofins Steins udfører primært oversættelser 
af mærkning på fødevarer, foder, kosttilskud og 
kosmetiske produkter.

Vi oversætter fra/til dansk, svensk, norsk, finsk, 
tysk, fransk, engelsk og mange flere. Oversæt-
telsesarbejdet styres af os og udføres af den 
lokale Eurofins afdeling, der har de fornødne 
sprogkompetencer - herunder fagsprog og -ter-
mer. Samtidig har den stedlige Eurofins medar-
bejder en stor viden og erfaring med mærkning 
af fødevarer.

Rapport
En rapport fra Eurofins Steins består af en klar 
og tydelig opsætning af original sprog i forhold til 
det oversatte sprog. Der foretages samtidig en 
vurdering af lovligheden af den oversatte tekst 
på det givne marked.

Når der er udarbejdet et udkast til label, anbefa-
ler vi, at vi udfører en kontrol af mærkningen på 
produktet som helhed for at sikre, at den er lov-
lig.
  

Kontakt Eurofins Steins
Send en mail til steins@eurofins.dk eller ring 
på telefon +45 70 22 42 86. 
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GDA en del af mærkningen

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 kon-
trollere - gennem faglig kompetence og labo-
ratorieanalyser 

Allerede nu kan forbrugerne her-
hjemme 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 etab-
leret ordningen. GDA skal ses som et 
indspil til Europa-Kommissionens Diet 
Platform for at give forbrugerne et red-
skab til at forebygge fedme. 

GDA mærkning
GDA giver information om den mæng-
de næringsstoffer - energi, fedt, mættet 
fedt, sukker og salt, som en portions-
størrelse indeholder. Vejledende daglig 

indtag er baseret på en gennemsnitlig 
person med en sund vægt og et gen-
nemsnitligt aktivitetsniveau. 

Procenterne viser, hvor stor en del af 
det vejledende daglige indtag, som en 
portion bidrager med.   

Når man skal udarbejde en GDA 
mærkning, skal man kende indholdet 
af næringsstoffer i produktet

Eurofins Steins udfører de relevante 
laboratorieanalyser (lang næringsde-
klaration), og efterfølgende udarbej-
der vi en GDA mærkning til produktet. 
Samtidig kontrollerer vi, at GDA mærk-
ningen lever op til de gældende lov-
krav. Her tænkes specielt på angivelse 
af portionsstørrelse, tekster og paknin-
gens udseende.
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Holdbarhed

At angive holdbarhed på fødevarer er en selv-
følgelig del af mærkningen. Men er der sikker-
hed nok for, at holdbarhedsperioden er angivet 
korrekt? Er den optimale holdbarhed fundet 
og præsenterer produktet sig godt under hele 
perioden? Eurofins Steins tilbyder dokumenta-
tion af produktets holdbarhed

Vi kender det godt. Nogle varer i super-
markedets køledisk ser meget kedelige 
ud - og syner i nogle tilfælde direkte 
uappetitlige. Vi undlader at købe varen 
og tvivler på, om holdbarheden er angi-
vet 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 ana-
lyseprogram til holdbarhedsbestem-
melse, hvor vi udsætter produktet for 
realistiske opbevaringsforhold. 
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Fødevarer

Kontrol af varedeklaration 

Lovkrav om mærkning af fødevarer er udar-
bejdet for at beskytte forbrugeren, så de ikke 
køber katten i sækken. Det skal være muligt 
at få korrekte - og ikke vildledende - oplysnin-
ger ud fra mærkningen af varen. Producenten 
vil også gerne fremhæve sit produkt som bed-
re end konkurrenternes. Men er deklarationen 
korrekt, og er den lovlig? Eurofins Steins ud-
fører dagligt kontrol af deklarationer, nettoind-
hold og andre relevante forhold i forbindelse 
med mærkning af en vare
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Mærkning af fødevarer
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 føde-
varerne altid er korrekte i henhold til fødevarelov-
givningen 

Eurofins har i Danmark mere end 800 engage-
rede medarbejdere - erfarne og dygtige kemike-
re, ingeniører, pharmaceuter, økotoksikologer, 
mikrobiologer og teknikere. 

Vi råder over avancerede laboratoriefaciliteter, 
omfattende måle- og prøvetagningsudstyr, stort 
udvalg af metoder samt viden på højt, interna-
tionalt niveau - blandt andet sikret ved at være 
en del af Eurofins Scientific, der har mere end 
8.000 medarbejdere og 150 afdelinger i 29 
lande.

Vores kvalitet er ikke nogen tilfældighed. Vi er 
meget bevidste om, at vores resultater og kon-
klusioner ofte danner baggrund for vidtrækken-
de beslutninger. Derfor satser vi målrettet på at 
sikre kvaliteten og levere ydelser, som lever op 
til vores kunders forventninger og behov.

Eurofins arbejder efter nationale og internatio-
nale standarder. Blandt andet kan nævnes, at 
Eurofins er akkrediteret af DANAK i henhold til 
ISO 17025 standarden - og at vi arbejder i hen-
hold til cGMP. Hertil kommer en række godken-
delser under Miljøministeriet, Plantedirektoratet 
mv. - ligesom en række virksomheder løbende 
gennemfører audits for at sikre, at vi til stadig-
hed lever op til de krav, der er stillet i forbindel-
se med samarbejdet.

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

Gode grunde til at 
vælge Eurofins som 
samarbejdspartner

•  	Vores medarbejdere har stor praktisk erfa-
ring og viden på højt internationalt niveau 

•	 Vi arbejder med stor respekt for kvalitet, som 
lever op til kundens forventninger og behov

•	 Vi satser på helhedsløsninger, som skaber 
værdi for vores kunder

•	 Alle kompetencer under samme tag - målin-
ger, analyser, vurdering og rådgivning

•	 Eurofins arbejder efter nationale og interna-
tionale standarder

•	 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 
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

Eurofins
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Mærkning

Er reglerne for mærkning en jungle. Eurofins 
Steins kan hjælpe

Fødevareemballagen er et oplagt sted 
at markedsføre sine produkter. Pro-
dukternes udseende, kvalitet og sam-
mensætning præsenteres så fordel-
agtigt som muligt, men er det lovligt? 
Er der uudnyttede muligheder for lov-
lig anprisning?

Lovgivningsmæssige krav til mærk-
ning af fødevarer er mangfoldige. 
Det er ikke kun et spørgsmål om at 
kende den danske mærkningsbe-
kendtgørelse, men også EU-forord-
ninger, 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.

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

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

Når man skal kontrollere kvaliteten af 
levnedsmidler er udbuddet af analyse- 
parametre stort – fx deklarationsana-
lyser, analyser for mikronæringsstof-
fer såsom mineraler og vitaminer, 
analyser for tilsætningsstoffer og al-
lergener. 

Analyser af næringsindhold udfører vi 
på laboratoriet fx som et led i kvali-
tetskontrollen af færdigvarer og råva-
rer.  
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