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Anbefalingerne ”Kalorier på menutavlen”

26. maj 2015

• Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder, mv

• Giver forbrugeren bedre mulighed for at foretage et valg på et oplyst 
grundlag

• Angivelse af energiindholdet på standardiserede ikke-færdigpakkede 
mad- og drikkevarer
• Tydelig og neutral angivelse ved bestillingsstedet

• Angivelse pr. portion eller salgsenhed

• Evt. supplerende oplysning om referenceindtag



Lovgivningen

Gældende regler:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 
1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne
• Omfatter alle fødevarer, også ikke-færdigpakkede

Vedr. næringsdeklaration:
• Obligatorisk fra dec. 2016, dog med enkelte undtagelser
• Ikke-færdigpakkede fødevarer er ikke omfattet af krav om 

obligatorisk næringsdeklaration, men man kan nationalt 
beslutte, at det skal være obligatorisk

• Hvis man frivillig vil næringsdeklarere ikke-færdigpakkede 
fødevarer, skal man overholde de fastsatte krav
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Lovgivningen
Færdigpakkede fødevarer:

Obligatorisk næringsdeklaration
Energi
Fedt
- Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrat
- Heraf sukkerarter
Protein
Salt

• Deklaration (gennemsnitsværdier) skal angives pr. 100 g/100 ml og evt. 
supplerende pr. portion/forbrugsenhed.

• Særlige krav til format, præsentation og rækkefølge
• Energi skal altid angives i både kJ og kcal.
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Lovgivningen

Færdigpakkede fødevarer, fortsat:

• Kan frivilligt supplerende oplyse om indhold i % af 
referenceindtag (pr. 100 g eller pr. portion/forbrugsenhed)

• Ved angivelse af % af referenceindtag skal der i umiddelbar 
nærhed stå følgende:

”Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson

8400 kJ/2000 kcal”
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Lovgivningen

Færdigpakkede fødevarer, fortsat:

Frivillig gentagelse af næringsdeklarationsoplysninger i det 
primære synsfelt. To muligheder:

1. Energi
2. Energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt.

• Deklaration pr. 100 g/100 ml eller pr. portion/forbrugsenhed.
• Hvis gentagelse er angivet pr. portion alene, skal energi 

være angivet både pr. 100 g og pr. portion (både for 
mulighed 1 og 2)
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Lovgivningen

Ikke-færdigpakkede fødevarer:

Man kan vælge at deklarere som for færdigpakkede fødevarer.
Dvs. som den obligatoriske næringsdeklaration pr. 100 g og evt. 
supplerende pr. portion/forbrugsenhed.

ELLER man kan anvende en forkortet model, hvor der er 2 
muligheder:

1. Energi
2. Energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt

• For disse 2 muligheder kan deklarationen være enten pr. 100 g eller 
pr. portion. Dvs. mulighed for at deklarere pr. portion alene.

• Hvis man vælger kun at deklarere energi pr. portion, er der ikke 
krav om at denne også skal angives pr. 100 g.

Energi altid i både kJ og kcal.
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Lovgivningen
Ikke-færdigpakkede fødevarer, fortsat:

• Kan supplere med oplysning om % af referenceindtag (pr. 100 g eller 
pr. portion)

• Ikke fastsat særlige krav om, hvor næringsdeklarationen skal placeres. 
Flere muligheder (skilt, menutavlen, medfølgende folder, mv.).

• Dvs. hvert salgssted kan få deklarationen 
• til at passe til eget design

• Krav til at oplysningerne står i
samlet format og i den rækkefølge, 
som gælder for færdigpakkede 
fødevarer.
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Lovgivningen

Hvad er en ikke-færdigpakket fødevare ?

• Uden indpakning
• Pakket ind på salgsstedet på køberens anmodning
• Færdigpakket med henblik på direkte salg
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Fødevarekontrollen
Generelle kontrolprincipper:

• Starter generelt med at vejlede virksomheder.

• Ved klare overtrædelser gives indskærpelser, påbud om ændret 
mærkning, mv. 

• Ved mærkningskontrol kontrolleres som udgangspunkt, hvordan 
mærkningen står – hvad der mærkes og hvordan – og ved 
næringsdeklarationskontrol ses på hvordan en virksomhed er kommet 
frem til de deklarerede værdier (beregning).

• Hvis nødvendig, analytisk kontrol (begrundet mistanke om fejl)

• Hvis man ved analytisk kontrol finder afvigelser fra de vejledende 
tolerancer – en række faktorer skal tages i betragtning inden 
sanktionering (naturlig variation, afvigelsens karakter, ensartethed for 
produkt, mv.)
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Fødevarekontrollen

EU harmoniserede retningslinjer for tolerancer

• Fælles retningslinjer for, hvor stor afvigelse fra den 
deklarerede værdi, der bør accepteres, når myndighederne 
kontroller næringsdeklarationsoplysningerne.

• Baggrund: Det er ikke muligt at deklarere helt præcist. For at 
forbrugeren ikke skal blive vildledt, bør de deklarerede 
værdier ikke afvige væsentligt fra det, der faktisk er i 
produktet.

• Konkret vurdering, hvornår der er tale om vildledning.
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Fødevarekontrollen

26. maj 2015

Tolerancer fortsat:

• Vejledende tolerancer er angivet for de enkelte næringsstoffer

• Ingen specifik toleranceværdi for energi, men må stadig ikke være 
vildledende

• Det vil altid være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om 
vildledning. 



Myndighedernes syn på kaloriemærkning

26. maj 2015

• Frivillig mulighed for mærkning af u-indpakkede fødevarer og 
give ligeså god vejledning til forbrugerne som tilfældet er for 
de indpakkede fødevarer

• Kan oplyses på alle retter lavet ud fra en standardopskrift

• Ingen intension om at gøre det obligatorisk

• Kalorier på menutavlen er forenelig med nøglehulsmærkning 
på spisesteder

• Måske en god ide at starte med ”det nemmeste”, fx 
energiindholdet i drikkevarer og standard tilbehør
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