Miljöförvaltningen informerar

Redlighet

Lurar du din gäst utan att veta om det? Känner du till att det är förbjudet att ha fel
namn eller ha falska påståenden om mat? Informationen om det du säljer och serverar ska stämma överens med det som gästen verkligen får. Annars lurar du dina
gäster.
Några exempel på fel som upptäckts vid livsmedelskontroller är att fel namn används på fetaost, parmaskinka och
parmesanost.

I menyn kan det stå fetaost fast det som serveras är en billigare ost. Osten kan se ut som fetaost, men kan vara gjord
på komjölk istället för får- och getmjölk. För en kund med
komjölksallergi är det mycket viktigt att veta att det verkligen är fetaost. Om osten är gjord på komjölk kan gästen få
en allvarlig allergisk reaktion.
Ibland står det parmaskinka på menyn, men det som serveras är annan lufttorkad skinka.

Ibland står det parmesanost på menyn fast det är grano
padano som används. Båda ostarna är ursprungsskyddade.
Därför ska rätt namn användas till rätt ost.

Ursprungsskydd

Fetaost, parmaskinka (Prosciutto di Parma eller Coppa di
Parma) och parmesan (Parmigiano Reggiano) är skyddade
ursprungsbeteckningar.
För att få använda sådana varunamn måste varan ha rätt
geografiskt ursprung och tillverkningsmetod. Regler om
skyddade ursprungsbeteckningar finns i Rådets förordning (EG) nr 510/2006.

Fetaost
Feta får bara användas om ost som tillverkats i Grekland
och som är gjord av fårmjölk eller en blandning av fårmjölk
och getmjölk.

Ost som är gjord på annat sätt eller på annan plats får inte
kallas fetaost i menyn. Den kan istället kallas för salladsost.

Parmaskinka

Parmaskinka/Prosciutto di Parma eller Coppa di Parma får
bara användas om skinka som tillverkats enligt speciella,
traditionella metoder i den italienska provinsen Parma.
Äkta parmaskinka är märkt med en symbol – en ”hertigkrona” med ordet Parma. Annan lufttorkad skinka får inte
kallas parmaskinka i menyn.

Mozzarella

Buffelmozzarella och mozzarella är båda skyddade beteckningar. Om det står buffelmozzarella på menyn ska det vara
Mozzarella di Bufala. Står det mozzarella på förpackningen
ska det stå mozzarella på menyn. Livsmedel som pizzarella
får inte användas som mozzarella.
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Fler namnskyddade produkter

Tre olika skyddade beteckningar

Andra exempel på namnskyddade produkter är gorgonzola och serranoskinka. Gorgonzola (Gorgonzola Dolce/
Gorgonzola Piccante) tillverkas i norra Italien och serranoskinka (Jamon Serrano) tillverkas i Spanien.

Påståenden om köttdetaljer

Även påstående om köttdetaljer som fläskfilé, oxfilé och
andra styckningsdetaljer måste vara korrekta. Fläskfilé är
inte samma sak som fläskytterfilé. Står det oxfilé på menyn ska det som serveras vara oxfilé och inte något annat
nötkött.
Lövbiff görs på innanlåret av nötkött och får inte vara av
pressat eller malet kött. Köttet till skinka/pizzaskinka får
endast komma från lårmuskeln av gris.

Påståenden om fisk och fiskprodukter

För fiskprodukter finns en lista från Livsmedelsverket på
vilka svenska beteckningar som får användas. Till rödspätta får till exempel endast fisk med det latinska namnet Pleuronectes platessa användas. Anges krabba (Cancer
borealis/Cancer pagurur) får inte crabfish eller crabstick
användas.

Andra typer av falska påståenden

Andra påståenden om livsmedel är lika viktiga som rätt
namn på livsmedel. Några exempel på påståenden om livsmedel är att den är ekologisk, krokfångad, svensk eller att
varan kommer från en viss gård. Sådana påståenden måste
stämma med hur varan tagits fram.

Skyddad ursprungsbeteckning
Produktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett bestämt geografiskt område. Detta gäller
till exempel för parmesanost (Parmigiano Reggiao), parmaskinka (Prosciutto di Parma) och fetaost.

Skyddad geografisk beteckning

Antingen produktion, bearbetning eller beredning måste
ske inom det geografiska området. Råvarorna kan komma
från annan plats. Några exempel på sådana varor är ostarna Svecia och Gruyere samt skånsk spettekaka.

Garanterat traditionella specialiteter

Det är enbart själva receptet som är skyddat. Några exempel på sådana varor är mozzarella, hushållsost, serranoskinka och falukorv. På EU kommissonens hemsida
”DOOR” finns en sökmoter för att hitta produkter med
skyddas beteckning.
Senast uppdaterad januari 2019

Miljöförvaltningen · 042-10 50 00 · miljoforvaltningen@helsingborg.se · helsingborg.se

