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1 Allergenfel
1. Livsmedlet innehåller allergener, som inte märkts ut i
ingrediensförteckningen och som enligt bestämmelserna skall anges i
påskrifterna på förpackningen.
2. Produkten har kontaminerats med ovan nämnda allergener under
produktionsprocessen.
Felet är allvarligt, eftersom allergenerna kan medföra svåra allergireaktioner och
rentav en livshotande allergisk reaktion (s.k. anafylaktisk chock).
Utmärkning av allergener, motivering1)

2 Ingredienser som skall märkas ut
Följande ingredienser och deras vegetabiliska eller animaliska ursprung skall alltid
märkas ut hur obetydlig mängden än är:
1. Spannmål som innehåller gluten (dvs. vete, råg, korn, havre, spelt, kamut
eller hybridiserade sorter därav) och produkter därav, med följande
undantag:
a. Vetebaserad glukossirap, inklusive dextros 2).
b. Vetebaserade maltodextriner 2).
c. Kornbaserad glukossirap.
d. Spannmål som används för framställning av destillat eller etanol av
jordbruksprodukter för spritdrycker och andra alkoholhaltiga
drycker.
2. Kräftdjur och produkter därav.
3. Ägg och produkter därav
4. Fisk och produkter därav, med följande undantag:
a. Fiskgelatin som används som bärare för vitamin- eller
karotenoidpreparat.
b. Fiskgelatin eller husbloss som används som klarningsmedel i öl
och vin.
5. Jordnötter och produkter därav.
6. Sojabönor och produkter därav, med följande undantag:
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a. Fullständigt raffinerad sojaolja och fullständigt raffinerat sojafett 2).
b. Naturliga blandade tokoferoler (E306), naturligt D-alfa-tokoferol,
naturligt D-alfa-tokoferolacetat, naturligt D-alfatokoferolsuccinat
från sojabönor.
c. Fytosteroler och fytosterolestrar utvunna ur vegetabiliska oljor som
härrör från sojabönor.
d. Fytostanolestrar framställda av steroler från vegetabiliska oljor som
härrör från sojabönor.
7. Mjölk och produkter därav (inklusive laktos), med följande undantag:
a. Vassle som används för framställning av destillat eller etanol av
jordbruksprodukter för spritdrycker och andra alkoholhaltiga
drycker.
b. Laktitol.
8. Nötter: mandel (Amygdalus communis L.), hasselnöt (Corylus avellana),
valnöt (Juglans regia), cashewnöt (Anacardium occidentale), pekannöt
(Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranöt (Bertholletia excelsa),
pistaschmandel (Pistacia vera), makadamianöt och Queenslandsnöt
(Macadamia ternifolia), samt produkster därav, med följande undantag:
a. Nötter som används för framställning av destillat eller etanol av
jordbruksprodukter för spritdrycker och andra alkoholhaltiga
drycker.
9. Selleri och produkter därav.
10. Senap och produkter därav.
11. Sesamfrön och produkter därav.
12. Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10
mg/liter uttryckt som SO2.
13. Lupin och produkter därav.
14. Blötdjur och produkter därav.

1)

Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
1084/2004, 23 § samt handels- och industriministeriets förordning om ändring av
förordning 1084/2004, 1224/2007, bilaga 3.

2)

Gäller även produkter framställda därav, förutsatt att bearbetningsprocessen inte
förmodas ha ökat den allergenicitet som Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet fastställt för den produkt de härrör från.

