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Produsent

Følger ny Varebeteg
Mengdeangivelse QUID
merking nelse

Næringsdeklarasjon

Ingredien Ernærings- og
helsepåstander
sliste

Opprinnelsesme
Illustrasjoner
rking

Best pris Pinnekjøtt av
lam

Rema1000

ja

ok

OK, men i løpende
mengde lammekjøtt som har
tekst, og en desimal
gått med til å lage 100 g vare er for mye på tall over
ikke angitt
10
ok

Bjorlilam Pinnekjøtt av
lam

Bjorli Fjellmat AS

nei

ok

ok

ok

ok

Nyt Norge

ok

ok

Coop Pinnekjøtt urøkt

Coop

ja

ok

mengde lammekjøtt som har
gått med til å lage 100 g vare er
ikke angitt
Tabell OK

Eldhus Pinnekjøtt av lam

Gilde, Nortura SA

nei

ok

ok

Gourmetlam fra
Hallingskarvet

Gilde, Nortura SA

ja

ok

ok

Gilde naturlig godt
pinnekjøtt

Gilde, Nortura SA

nei

ok

ok

Gilde Pinnebog.
Pinnekjøtt med ekstra
mye kjøtt. Av lam.

Gilde, Nortura SA

ja

lammebog

ok

Gilde Pinnekjøtt av
kjøttfyldige lam. Urøkt

Gilde, Nortura SA

nei

ok

Holmens Pinnekjøtt
Gryteklart

Mathuset Holmens AS nei

ok

ok
mengde lammekjøtt som har
gått med til å lage 100 g vare er
ikke angitt

Jacobs røkt Pinnekjøtt av
lam
NorgesGruppen

nei

ok

ok. Tilsatt salt og sukker, men
mengde salt og sukker er ikke
angitt

Lofotlam Røkt Pinnekjøtt Lofotlam BA

nei

ok

ok

Lofotlam Urøkt Pinnekjøtt Lofotlam BA

nei

ok

ok

Matmestern Røkt
pinnekjøtt

ICA Norge AS

ja

ok

Nordfjord Pinnekjøtt av
lam

Nordfjord kjøtt
AS/Rema1000

nei

ok

Selection Pinnekjøt av
lam fra vestlandet

?

ja

ok

ok
Mengde lammekjøtt som har
gått med til å lage 100 g vare er
ikke angitt. Fremheves at det er
saltet, men mengde salt er ikke
angitt

ok

OK, men oppgitt i
løpende tekst

Kommentarer

Fra Bjorli, Gudbrandsdalen

Sammenligner du pris og
kvalitet er BEST PRIS
pinnekjøtt et godt kjøp.
ekte norsk fjellbygd,
håndplukket og sortert,
beste kvalitet, fjelltørket
etter gammel tradisjon, gode Det er oppgitt en
særegne smaken og
ernæringspåstand, men
mørheten
næringsdeklarasjon mangler.

Evanger

Spesialitet unik smak-logo.

røykt med oreved

Hallingskarvet

Spesialitet unik smak-logo

gourmetlam, lufttørket

Norge/EFTA

med mindre salt…

100 % naturlig, bare naturlig
råvare, økologisk
Debio-merket

ok
OK, men oppgitt i
løpende tekst

Selgende ord og
uttrykk

ok

Nyt Norge

Esktra mye kjøtt

ok

Nyt Norge

Kjøttfyldige lam

ok

Produsert i Norge

ok

Norge/EFTA

ok

Lofoten

ok

Lammebog solgt som pinnekjøtt.
Står: Prøv pinnebog i kombinasjon
med annet pinnekjøtt

Lofoten

norske lam, saltet og tørket
på tradisjonelt vis…
velsmakende pinnekjøtt.
Overlegen kvalitet. Historie, Tilsatt salt og sukker, men ikke
smak og håndverk står i
deklarert hvor mye varen
fokus.
inneholder.
Påført teksten "ferdig saltet fra
naturens side", men står "saltet" i
innholdslisten, som kan tolkes som
saftig, marmorert. ferdig
at det er tilsatt salt. Innhold av salt
saltet fra naturens side
er ikke angitt.
Påført teksten "ferdig saltet fra
naturens side", men står "saltet" i
innholdslisten, som kan tolkes som
saftig, marmorert. ferdig
at det er tilsatt salt. Innhold av salt
saltet fra naturens side
er ikke angitt.

ok, men en desimal
for mye på tall over
10
ok

Norge/EFTA

Smaken av jul

ok

Norge/EFTA

ok, men en desimal
for mye på tall over
10
ok

Nyt Norge

Julens klassikere.
Bytterettsgaranti.
Selection er vårt utvalg av
førsteklasses produkt med
særpreg. Begrensa parti.
Arne Brimi
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Selgende ord og
uttrykk

NordGudbrandsdalen.
Beskyttet Geografisk
betegnelse
Fra Hemsedal, men
kommer kjøttet
derfra?

ekte, velsmakende,
håndverkskvalitet
Naturlig tørket i frisk fjelluft.
Tradisjonsrik mat fra
Hemsedel

ok

Kjøtt fra / el
produsert på
Stranda?

Førsteklasses, ypperste

ok

Kjøtt fra / el
produsert på
Stranda?

Garantert vellagret og godt
tørket. Kvalitetsgaranti

Smedstuen Gård
Høgfjellslam Pinnekjøtt
røkt

Smedstuen gård

nei

ok

ok. Fremheves at det er tilsatt
salt og sukker, men mengde salt
og sukker er ikke angitt

Spekeloftet Pinnekjøtt

Spekeloftet

ja

ok

ok, men mulig feil måte å angi
mengden lam på

ok
Tabell ok, men en
desimal for mye på
tall over 10
ok

ok

ok. Er tilsatt salt, men mengde
salt er ikke angitt

Ikke riktig
rekkefølge og i
løpende tekst

Stranda Oppdelt
Pinnekjøtt

Stranda Pinnekjøtt

Tind Pinnekjøtt av lam
urøkt

Grilstad AS

Grilstad AS

nei

nei

ok

ok. Er tilsatt salt, men mengde
salt er ikke angitt

Eldhusrøykt Pinnakjøt

Vossakjøt AS

nei

ok

Det fremheves at det er saltet.
Mengde salt er ikke oppgitt

Urøykt Pinnakjøt

Vossakjøt AS

nei

ok

Det fremheves at det er saltet.
Mengde salt er ikke oppgitt

ok

"Verdsarvsområdet",
Stranda
Gir inntrykk av å være
kjøtt fra Voss, men
står norsk kjøtt i
ingredienslista
"Spesialitet unik smak"-merke
Gir inntrykk av å være
kjøtt fra Voss, men
står norsk kjøtt i
ingredienslista
"Spesialitet unik smak"-merke

ok

mengde lammekjøtt som har
gått med til å lage 100 g vare er
ikke angitt

ok

Produsert i Norge

ok

Det er saltet, men mengde salt
er ikke angitt.

ok

Nyt Norge

X-tra Pinnekjøtt av lam
Lammelår av villsau

Prior Fersk Julekylling

Tind Spekevarer AS

Coop
Gilde, Nortura SA

Nortura SA

07 Pinnekjøtt, lammelår, kylling
Forbrukerrådets julematsjekk, 19.12.2014

nei

nei
nei

ja

ok

ok

ok

Hel Kylling

ok

ok

ok

ok

Nyt Norge

Illustrasjonen viser en krydret kylling
med chili, tomat, squash ved siden.
Krydder er ikke angitt i
ingredienslisten - heller ikke
hensikten med grønnsakene.
Kyllingen er pakket i ugjennomsiktig
plast og det er vanskelig å vitre om
den er krydret eller ei.

Tradisjonelt vis, eldste
spekematbedrift,
fagkunnskap. Viser til
beitemark, frodig, gir spesielt
smaksrikt og godt kjøtt
naturlig modnet, naturlig
røykt med orrespon, smaken
av vestnorsk natur

Kommentarer

