Nettverksgruppe om

MATSVINDEL

& FOREBYGGING
Matsvindel har fått økt fokus i de siste årene
– ingen liker å bli lurt!
Produsenter, myndigheter og forbrukere ser med
stort alvor på matsvindel. Vi skal kunne stole på
at den maten vi kjøper skal holde den kvalitet vi
forventer og som leverandørene lover.

Nettverksgruppe om

MATSVINDEL

Matprodusenter møtes med stadig større krav
Det er i dag store forventinger til matprodusenter om at de skal
inneha kunnskap om mulig risiko for matsvindel. I tillegg skal
matprodusenter kunne verifisere ektheten av varer og vite hvordan
risiko reduseres.
For å bistå verdikjeden med å møte gitte krav, har Eurofins etablert
Nettverksgruppe om Matsvindel & Forebygging. Her vil vi sammen
dele erfaring og kunnskap om matsvindel. Eurofins overvåker
kontinuerlig potensielle risikosaker om matsvindel både i media og
gjennom Food Fraud databasen. Denne kunnskapen vil vi nå gjerne
dele gjennom vårt Nettverk om Matsvindel & Forebygging, samt
gjennom våre nyhetsbrev om temaet.

Hva kan du forvente ved å være med i nettverket:
•

Halvårlige møter av ca. 5 timers varighet
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gjennomgang av saker som er avslørt den siste tiden
Erfaringsutveksling blant nettverkets deltakere
Introduksjon av verktøy for sårbarhetsanalyse
Konkrete eksempler på matsvindel på sesongprodukter
Mulige analyser for verifisering av ekthet

Mulighet for flere møter ved behov - avtales i nettverket
Mulighet for relevante gjesteforelesere
Nyhetsbrev om Matsvindel & Forebygging – ca 10 årlige nyhetsbrev der du
oppdateres om siste nytt innen matsvindel
Deltakere i nettverket vil kunne få rabatt på våre andre tjenester innenfor
tema matsvindel, konsulenttimer, interne kurs, sårbarhetsanalyser og autensitetsanalyser.

& FOREBYGGING
Pris:

Nyhetsbrev og Nettverksgruppe: kr. 7 000,- eks mva per år
(opp til 2 deltakere pr. bedrift).
Kun Nyhetsbrev: kr. 4.500,- eks mva per år.

Hvor:

Møllebakken 50, 1538 Kambo
Påmelding ved www.eurofins.no eller mat@eurofins.no
Påmeldingsfrist for deltakelse til første møte er 01.10.2018.

Agenda for møter i 2018/ 2019
1. møte 31.10.2018
Tema: Presentasjon av Nettverksgruppen og
Sesongprodukter - jul/ påske og innhøstede produkter
2. møte 03.04.2019
Tema: Sommer/ høst produkter (olivenolje, krydder,
meiriprodukter) og Sårbarhetsanalyse (introduksjon og
erfaringsutveksling)
Nettverksgruppen ledes av Valeria Araya og Eirin Schrøder.
Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på
mat@eurofins.no eller telefon 09450

