
Food

Label Check & Label Advice - 
märkningskontroll
- vi hjälper dig säkerställa att din märkning är korrekt
Behöver du vägledning i arbetet med att göra 
en korrekt märkning av era produkter – då kan 
Eurofins hjälpa er. Vi erbjuder en tjänst som 
vi kallar Label check eller Märkningskontroll. 
Vår tjänst utgår ifrån de krav som står i EUs 
informationsförordning nr 1169/2011 gällande 
märkning, och från den 13 december 2016 är 
det obligatoriskt med näringsdeklaration för de 
flesta livsmedelsförpackningarna, oavsett om 
man tidigare haft deklaration eller inte. Kraven 
handlar om tillhandahållandet av livsmedelsin-
formation till konsumenter.

Eurofins uppgift är att bedöma om etiketten/för-
packningen på produkten överensstämmer med 
gällande märkningsregler i Sverige. För ända-
målet har vi tillgång till förpackning, produkt och 
tillhörande analysresultat.
 
Vi tar inte ansvar för exempelvis text på annat 
språk än svenska och engelska ord i svensk 
text, hälso- och näringspåståenden, rangord-
ning av ingredienser, klassificeringen av pro-

dukten (dvs att produkten uppfyller kraven som 
ställs för att få kallas till exempel sylt) samt 
förpackningsmaterialets korrekthet.

Mer utförlig förklaring kring våra tjänster 
Label Check och Label Advice - en portfölj 
av tjänster

Märkningskontroll: Produkternas märkning 
granskas mot gällande lagstiftning för deklara-
tion. Granskning sker av att märkningen lever 
upp till de bestämmelser som finns i informa-
tionsförordningen (EU) nr 1169/2011. Gransk-
ning sker även mot lagstiftning som gäller för 
särskilda typer av livsmedel t ex honung, nektar, 
juice och mjölk.
Näringsvärdesdeklaration: Produkternas 
deklarerade näringsinnehåll jämförs mot ana-
lyserade värden och granskas utifrån rekom-
mendation vad gäller avrundning, avvikelse mot 
analyserat värde samt reglerna för när olika 
näringsämnen får deklareras.

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.



Att tänka på är att analys av näringsvärde ingår 
EJ i ovanstående tjänst Label check. Verifie-
ringen kan göras på redan tidigare analyserad 
produkt med näringsvärde eller så utförs analys 
av näringsvärde i samband med beställning av 
Label check. Vi utför näringsvärdesanalyser på 
en mängd olika produkttyper.

Fotografering och slutrapport: Om önskemål 
finns kan vi erbjuda fotografering samt en slu-
trapport av inkomna prov.

Label Advice: Denna tjänst är mer konsultativ 
och riktar sig till dig som behöver en mer in-
gående och utförlig rådgivning kring gällande 
lagar och regler när det kommer till märkning 
av produkter samt vad som krävs för att få en 
godkänd produkt/etikett.
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