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1.  Rapport om livsmedelskontroll- 
Redlighet på restauranger och pizzerior 

I Vallentuna kommun är det Bygg- och miljöavdelningen som utövar regelbunden 

kontroll av livsmedelsverksamheterna som finns i kommunen. Syftet med arbetet är 

att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer de lagar och regler som finns. 

Livsmedelslagstiftningen finns för att säkerhetsställa att livsmedel som finns på 

marknaden ska vara säkra. 

Projektets syfte och bakgrund  

I detta projekt om redlighet kontrollerades restauranger och pizzerior. Projektets syfte 

är att ta reda på om de maträtter som de kontrollerade verksamheterna serverar 

innehåller de ingredienser och råvaror som står på menyn. Förhoppningen med 

projektet är att öka livsmedelsföretagens kunskaper om vikten av redlighet. 

1.1 Redlighet 

Begreppet redlighet innebär att märkning och presentation av livsmedel inte får 

vilseleda konsumenten. Detta gäller särskilt för sådant som är utmärkande för 

livsmedlet, såsom sammansättning, identitet och ursprung. Inom EU finns även ett 

system för att skydda beteckningar på särskilda produkter. Konsumenten ska kunna 

lita på att det som serveras på tallriken verkligen innehåller de råvaror och 

ingredienser som står på menyn. 

Efterlevnad av reglerna kring redlighet innebär att kunderna får den information om 

varorna som de behöver och har rätt att få och inte riskerar att drabbas av skada p.g.a. 

allergena ingredienser eller att produkten är felaktigt märkt.  

1.1.1 Lagstiftning 

I artikel 8 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om 

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning anges att konsumenterna inte 

får vilseledas genom det sätt på vilket livsmedel märks, marknadsförs och 

presenteras.  

Skyddade beteckningar 

Inom EU finns ett system för att skydda vissa livsmedels ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar. Förenklat kan man säga att de beteckningar som är 
skyddade endast får användas vid märkning av livsmedel som framställs enligt vissa 
recept och vissa andra villkor. 

Se bilaga 1: Förklaring Skyddade beteckningar 
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2.  Genomförande 

Projektet har genomförts under året på totalt 14 stycken livsmedelsanläggningar. 

Kontrollbesöken skedde i samband med planerade livsmedelskontroller och utfördes 

oanmälda. Vid kontrollerna användes en checklista där företagens menyer 

granskades. Se punktlista nedan för råvaror som specifikt kontrollerades. På plats 

kontrollerades om dessa livsmedel fanns i företagarens kylar eller frysar samt om 

märkningen stämde överens med menyn och företagets följesedlar. Eventuell 

uppföljning av avvikelser/ brister ingår inte i projektet. 

På plats på livsmedelsverksamheten kontrollerades följande produkter: 

 Fetaost: Skyddad beteckning. Fetaost får endast användas om ost som 

tillverkats i vissa regioner i norra Grekland och ska vara gjord av fårmjölk 

eller en blandning av fårmjölk och getmjölk där andelen fårmjölk alltid är 

mer än getmjölk. Salladsost får inte serveras som fetaost. 

 Parmesan: Skyddad ursprungsbeteckning. Ska vara märkt Parmigiano 

Reggiano. Grana Padano ska inte serveras. 

 Gorgonzola: Skyddad ursprungsbeteckning. Grönmögelost framställd i 

vissa regioner i Italien. 

 Mozzarella: Färskost gjord på komjölk. Garanterad traditionell specialitet. 

 Parmaskinka: Skyddad ursprungsbeteckning. Parmaskinka/ Prosciutto di 
Parma får endast användas om skinka som tillverkats enligt speciella, 
traditionella metoder i provinsen Parma. Ingen annan lufttorkad skinka får 
kallas parmaskinka i menyn. 

 Serranoskinka: Ska vara Jamon Serrano. Garanterad tradionell specialitet. 

 Oxfilé: Filé från vuxet nötkreatur. Får inte vara annan styckningsdetalj. 

 Fläskfilé: Filé från gris. Får inte vara annan styckningsdetalj. 

 Lövbiff: Lövbiff ska vara en tunn skiva nötkött från innanlåret. Det får inte 
vara pressat eller malet kött utan ska vara skivor av helt kött. Allmänt 
vedertagen beteckning. 

 Krabba: Ska vara krabba. Får inte bestå av imitationsprodukter som 
tillverkats av t.ex. fisk och smaksatts med krabbaromer. 

 Lax: Ska ha den latinska beteckningen Salmo salar.  

 Rödspätta: Ska ha den latinska beteckningen Pleuronectes platessa.  

 Sjötunga: Ska ha den latinska beteckningen Solea solea.  

 Löjrom: Måste komma från siklöja (vetenskapligt namn: Coregonus albula). 
Kalix löjrom är en skyddad ursprungsbeteckning och får endast användas för 
löjrom som producerats och beretts inom ett specifikt geografiskt område 
kring Torne och Åby älvar. 
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2.1 Projektets omfattning och resultat 

Sammanlagt kontrollerades 14 stycken livsmedelsverksamheter i projektet. 1 av dessa 

fick bedömningen utan anmärkning, 12 fick bedömningen med anmärkning och 

ingen fick bedömningen underkänt (Se figur 1). 

 

Figur 1. Bedömningar av genomförda inspektioner 

 

På de 14 verksamheterna som ingick i projektet noterades totalt 68 stycken avvikelser. 

Av dessa kunde 19 stycken härledas till redlighet och således felaktig och vilseledande 

information till konsumenterna. Av dessa avvikelser gällde 6 stycken parmaskinka 

och 8 stycken vara utan märkning (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Antal avvikelser gällande redlighet.  
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2.1.1 Diskussion och slutsats 

Resultatet visar att alla livsmedelsföretagare utom en har fått avvikelser gällande 

redlighet av livsmedel. Det visar att redlighet är ett område inom 

livsmedelslagstiftningen där mer kontroll behövs.  

I flera av avvikelser som förekommer om redlighet är okunskap från 

livsmedelsföretagaren vanligt och att de får fel varor när de beställer. De är 

oförstående när det kommer till skillnaden i råvara gällande t.ex. parmaskinka och 

annan lufttorkad skinka när det gäller livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning.  

Bristerna kan också vara medvetet fusk på grund av att de äkta produkterna vanligtvis 

är dyrare än ersättningsprodukterna.  

De kan också beställa t.ex. parmaskinka och få lufttorkad skinka, men att det 

fortfarande står parmaskinka på följesedeln. Detta visar att livsmedelsföretagaren 

måste förbättra sina rutiner kring varumottagning så att de får de varor de beställt. 

I några avvikelser vet inte livsmedelsföretagaren skillnaden mellan äkta fårost och 

salladsost vilket kan få konsekvenser för allergiker. Äkta fårost är gjord på mjölk från 

får och kan ätas av människor med komjölkallergi. Salladsost är gjord på komjölk. 

Några verksamheter hade omärkta varor och vara utan förpackning. I kontrollen blir 

det svårt att kontrollera att just den varan t.ex. parmaskinka är parmaskinka och inte 

lufttorkad skinka om märkning eller förpackning saknas. De har i de fallen det saknas 

märkning eller förpackning fått avvikelse. Produkter som saknade märkning var 

fetaost, mozarella, permesan, gorgonzola, oxfilé, fläskfilé, lövbit, lax och rödspätta.  
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3.  Bilaga 1 

 

Förklaring skyddade beteckningar: 

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) 

Det starkaste skyddet har livsmedel som är försedda med ”skyddad 
ursprungsbeteckning”. Produktion, bearbetning och beredning av produkten skall ske 
inom ett geografiskt avgränsat område. Produktens kvalitet eller egenskaper beror i 
väsentlig grad på det geografiska området i fråga, såsom på en råvara som 
producerats där. Exempel: Prosciutto di Parma (parmaskinka), Parmigiano Reggiano 
(parmesanost), Mozzarella di Bufala Campala (buffelmozzarella), Fetaost, 
kalamataoliver och Kalix löjrom. 

 

Skyddad geografisk beteckning (SGB) 

Antingen produktion, bearbetning eller beredning av produkten skall ske inom ett 
geografiskt avgränsat område, som ger produkten dess kvalitet, rykte eller andra 
egenskaper. En del av råvarorna till produkten kan införas från områden utanför 
detta område. Exempel: Osten Svecia, Bayonneskinka och skånsk spettekaka. 

 

Garanterad traditionell specialitet (GTS) 

Produktens ursprung har ingen betydelse, utan man vill framhäva produktens 
traditionella sammansättning och produktionsmetod. Produkten kan framställas vart 
som helst inom EU men ska framställas enligt en registrerad metod (receptet är 
skyddat) och ska ha egenskaper som skiljer den från liknande produkter. 
Exempel:Mozzarella, Jamón Serrano (Serranoskinka), Falukorv och Hushållsost. 

 

 

 

 


