Ekologiska
livsmedel i butiken
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Ekologiska livsmedel härstammar alltid från ett ekologiskt jordbruk. Ekoproduktionens metoder strävar
till att inte skada miljön eller mänskors och djurs hälsa och välfärd. De ekologiska livsmedlens äkthet
övervakas och du känner igen dem på märkningen.

Butiken skall





försäkra sig om att de som levererar ekoprodukterna hör till ekokontrollen
förvara ekologiska livsmedel och konventionella livsmedel åtskilt från varandra
ge konsumenten rätt information
se till att konventionella livsmedel inte säljs som ekologiska.

Butikerna behöver bara i undantagsfall höra till Eviras ekokontroll
Butiken ska själv höra till Eviras ekokontroll bara om man i butiken bereder, förpackar och märker eller
importerar ekologiska livsmedel eller förvarar dem på annan ort,
exempel
 bakar bröd
 skär ostar, packar in dem i plast och klistrar på ett ekomärke
 köper in ekologiskt te eller ekologiska kosttillskott direkt från Indien
 säljer via internet (eftersom lagret är på annan ort)
Ett undantag är dock direkt försäljning, dvs förpackning och försäljning av ett livsmedel inom ett dygn,
då butiken inte behöver anmäla sig till ekokontrollen.

BUTIKEN SKA KONTROLLERA EKOLIVSMEDLETS ÄKTHET
Är produktionen kontrollerad?
Alla som levererar ekolivsmedel för
detaljförsäljning ska höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Butiken ska be att få se varuleverantörens ekointyg, som ska vara i kraft.

Ekointyget
–– är ett dokument som ges av tillsynsmyndigheten på viss
tid
–– är ett bevis på att aktörens ekoverksamhet är kontrollerad
–– specificerar varuleverantören och verksamheterna , t.ex.
produktion, beredning, lagring
–– listar de produktkategorier som varuleverantören har rätt
att förmedla.

Motsvarar produkten beställningen?
Ekologiska livsmedel som tas emot till försäljningsstället skall granskas så att mottagaren försäkrar sig
om att produkten inte har bytts ut eller ersatts med någon annan produkt. Resultatet från granskningen
ska antecknas på valbart sätt.
Det följedokument som kommer med
en försändelse ekolivsmedel ska innehålla en anteckning om att produkten
är ekologisk. Tillsynsmyndighetens kod
ska hittas antingen på förpackningen
eller följedokumentet.

Exempel:
FI -EKO-105
Koden specificerar landet (FI), hänvisar till ekoproduktion
(EKO, BIO eller ÖKO) samt ger tillsynsmyndighetens
tresiffriga nummer.

Om du är osäker?
Om det råder ovisshet om produkten är ekologisk eller inte, ska den inte ställas fram för försäljning. Om
det inte går att få belägg för att produkten är ekologisk måste ekomärkningarna tas bort. Produkten kan
ändå säljas som konventionell produkt utan ekomärkningar.

BUTIKEN SKA ANVÄNDA TYDLIGA MÄRKNINGAR
Ekologiskt i lösvikt
 Ekolivsmedel som ska säljas i lösvikt och över betjäningsdisk måste i alla
skeden, från det de anländer till butiken tills de läggs fram för försäljning,
hanteras så att de inte blandas samman eller byts ut till motsvarande
konventionella produkter.
 Ekolivsmedlen ska arrangeras så att inte heller kunderna i misstag flyttar
över produkter i fel diskar.
 På försäljningsställen som är avsedda enbart för ekoprodukter får man
inte alls lägga fram konventionellt producerade livsmedel.
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Ekologiskt i förpackning
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 Färdigförpackade livsmedel från EU -området ska vara försedda med ekologon Europalövet som tydligt visar att produkten är ekologisk.
 Färdigförpackade ekologiska livsmedel får ställas ut jämsides med konventionella produkter.

