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Användning av benämningen ”honung”

Inledning
Till
Livsmedelssäkerhetsverket
Evira
har
kommit
förfrågningar
om
beteckningen/produktnamnet ’honung’ för livsmedel i sådana fall, då aromer och/eller
andra beståndsdelar tillsatts i produkten.
Enligt förordningen om honung (HIMf 447/2003, bilaga 2) får inga andra ingredienser
ha tillsatts i honung. Produkter, i vilka andra ingredienser tillsätts, skall benämnas så
tydligt, att namnet tillräckligt noggrant specificerar livsmedlet i fråga och skiljer det
från andra livsmedel som det annars kunde förväxlas med. Denna princip om hur
benämningen på ett livsmedel bildas regleras av förordningen om
förpackningspåskrifter för livsmedel (HIMf 1084/2004, 7 §).
Praxisen på marknaden är brokig. Handelsnamnet på en sådan product, I vilken
jordgubbsarom tillsatts I honungen, är till exempel ‘Jordgubbshonung’ vilket angivits
med betydligt store teckengrad än livsmedlets benämning ‘Honungsprodukt’. Det
finns en risk att benämningen förblir oförmärkt och att konsumenten kan få den
uppfattningen att det rör sig om sorthonung, insamlad från jordgubbsblommor.
Handelsnamnet får inte heller strida mot förordningen om honung.
Ett annat benämningssätt på marknaden, med vilket man anger att arom använts är
‘Honung & jordgubbe’.
Instruktion
I avsikt att förenhetliga praxisen i fråga om påskrifter och förhindra att konsumenterna
vilseleds har Evira och Finlands Biodlares Förbund r.f. utarbetat en instruktion om
benämning av sådana produkter, som vid sidan om honung också innehåller andra
beståndsdelar.
Vid bildning av benämningen följs följande principer:
 om endast en aromgivande ingredients tillsätts i honungen, kan formen ’Honung
och ingrediensen’ används som benämning under förutsättning att bägge
angivits med samma teckengrad
 om något annat än en aromgivande ingrediens eller fler än en ingredients
tillsätts i honungen, används benämningen ‘Honungsprodukt’, som om man så
vill kan kompletteras med t.ex. ‘med.smak’.
I följande tabell finns några exempel som åskådliggör dessa principer.
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Tabell. Exempel på hur en product som innehåller honung och andra ingredienser
benämns.
I honungen har tillsatts
Jordgubbsarom
Jordgubbe eller jordgubbsjuicekoncentrat
Fibrer

Livsmedlets benämning
Honung och jordgubbsarom (eller
honung & jordgubbsarom)
Honung och jordgubbe (eller honung &
jordgubbe)
Honungsprodukt

