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Ursprungsanalys av jordgubbar
- verifiera att jordgubbarna är svenska

Svenska jordgubbar är ett viktigt begrepp 
för konsumenterna i Sverige. Som svensk 
betalar vi gärna lite extra för högklassiga 
svenska jordgubbar.  Av det skälet finns det 
aktörer i livsmedelskedjan som ser en eko-
nomisk vinning i att saluföra billigare utländ-
ska bär som svenskodlade.

Jordbruksverket har uppmärksammat pro-
blemet med felaktig ursprungsmärkning, 
och planerar att genomföra mer än 200 
stickprovskontroller i sommar.

”Vi är speciellt intresserade av försäljnings-
ställen på torg eller längs vägar. Det är där 

vi upptäckt störst problem tidigare”, säger 
Tony Nilsson, enhetschef på Jordbruksver-
kets växtkontrollenhet, och tillägger att det 
är förvånansvärt ofta ursprungsmärkningen 
inte stämmer.*

Eurofins erbjuder en analys som gör det 
möjligt för Dig som kund att verifiera jord-
gubbarnas svenska ursprung, eller identifie-
ra en felaktig ursprungsmärkning. Genom 
att titta på olika grundämnens isotop-sam-
mansättning i jordgubbsprovet, och se-
dan jämföra mot en referensdatabas av 
isotop-profiler för svenska jordgubbar kan 
frågan om ursprung bekräftas.

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.

swedac.se
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Teknisk information:

Testkoden är: LW0WY
Svarstiden är normalt 12-14 dagar. Vid 
önskemål om snabbare svarstider vänligen 
kontakta oss för diskussion kring pris och 
volym. 

Minsta provmängd vi behöver är 200 g i 
originalförpackning. OBS! tänk på att förslu-
ta förpackningen i plast samt att lägga med 
kylklampar i provväskan. 

*Källa: Jnytt – artikel publicerad 2015-04-25: Gör razzior i jordgubbslanden

För dessa analyser finns en specifikt framtagen 
följesedel. Uppgifter som är nödvändiga att fylla 
i är provtagningsdatum, produktbeskrivning, 
deklarerat ursprungsland, vilken region de är 
odlade i (om det är känt) samt postnummer (om 
det är känt).

Praktisk information:

Provet skickas till Eurofins Food & Feed Testing 
Sweden AB, Sjöhagsgatan 3 Port 2, 531 40 
LIDKÖPING. 

www.eurofins.se

Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk, livsmedel, miljö och läkemedel. 
Vi har drygt 30 000 anställda och 375 laboratorier i 41 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala 
och Kristianstad.
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