Vare

Produsent

Følger ny
merking

Varebetegn Mengdeangiv Næringsdeklaras Ingredienslist
Allergener
else
else QUID
jon
e

Julesild

Delikat, Mills

Ja

julesild

Sennepsild ( i 3-pack)

Delikat, Mills

Ja

Sennepsild

OK

OK

OK - i tabell, utvidet
form, feil desimalbruk

ErnæringsOpprinnelsesa
og
helsepåstan ngivelse
der

Selgende ord og
uttrykk

Kommen-tarer

Norsk sild,
produsert i Polen

kryddersild

OK - i tabell, utvidet
form, feil desimalbruk

Illustrasjoner

Smaken av tradisjon. I
generasjoner, gledet
sildeelskere, utsøkt smak og
kvalitet.

Norsk sild,
produsert i Polen

Sild og sennep

Sursild (i 3-pack)

Delikat, Mills

Ja

Sursild

OK

OK - i tabell, utvidet
form, feil desimalbruk

Sild

Norsk sild,
produsert i Polen

Tomatsild (i 3-pack)

Delikat, Mills

Ja

tomatsild

OK

OK - i tabell, utvidet
form, feil desimalbruk

sild

Norsk sild,
produsert i Polen

Smaken av tradisjon. I
generasjoner, gledet
sildeelskere, utsøkt smak og
kvalitet.
Smaken av tradisjon. I
generasjoner, gledet
sildeelskere, utsøkt smak og
kvalitet.

Mors julesild

Gjendemsjø

Nei

julesild

OK

Norge / EFTA

et kvalitetsprodukt

Oppgir drenert vekt

Julens klassikere,
bytterettsgaranti
Gammel oppskrift, viser til
sin erfaring, deltakelse i
mesterskap og at de er
største produsent

Står at varen kan ha
vært fryst
Inneholder:
Advarsel til gravide
og personer med
nedsatt
immunforsvar

Julens klassikere. Enkel
tilberedning, mindre
matsvinn. Beinfri.

Nøkkelhull.

OK

Rømmesild (i 3-pack)

Salatmesteren

Ja

rømmesild

ok

Sennepsild (i 3-pack)

Salatmesteren

Ja

Sennepsild

ok

Tomatsild (i 3-pack)

Salatmesteren

Ja

tomatsild

ok

OK, men feil
desimalbruk og ikke
angitt i tabellformat
OK, men feil
desimalbruk og ikke
angitt i tabellformat
OK, men feil
desimalbruk og ikke
angitt i tabellformat

OK

OK, men feil
desimalbruk og ikke
angitt i tabellformat

Julesildesalat med
norsk kryddersild, sprø
rødbeter og fersk løk
Delikat, Mills

Røkt laks

Rakfisk

Norsk sjømat for Rema
1000

Wangensten

Ja

Nei

Nei

Julesildesalat

laks

Godehav for Rema 1000 Nei

lutefisk

Lutefisk

Lofotgodt

lutefisk

Lutefisk av skrei

Lofoten

Ja

skrei

Fangstområde

Fangstområde

sild og sennepsfrø
Inneholder
søtstoff - skulle
Kryddersild,
stått i tilknytning eggeplomme og
til varebetegnelse sennepsfrø

Ikke riktig rekkefølge i
følge nytt regelverk,
natrium skal ut.

Nøkkelhull

rakfisk

Lutefisk porsjon

Nei

sild, lettrømme,
sennep,
eggeplomme
sild, sennep,
sennepsfrø,
eggeplomme

Norsk kryddersild
Norsk flagg m
teksten norsk
råvare, angitt norsk
laks i

Norge/EFTA
Norsk flagg m
teksten norsk
råvare, Norge/EFTA,
men står ikke

OK, ikke i tabell, feil
desimalbruk

Sylteagurk og persille på
forsiden, gir inntrykk av
at det også finnes i
varen

N-538

OK i tabell

mangler

Fangstområde
oppgitt, Norge/EFTA

Årets lofotfiske, lufttørket
utendørs på hjell, ekte,
fersk, førsteklasses kvalitet.
Klimaforholdene i Lofoten
egner seg ypperlig for
produksjon av lutefisk.
Fersk og benfri.

Vare

Tradisjonsrike
Ansjosfileter med
julekrydder

Produsent

Juleansjos

King Oscar
Orkla foods, for
Stabburet

Juleansjos

Abba Seafood, for
Stabburet

08 Fisk og sild
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Følger ny
merking

Varebetegn Mengdeangiv Næringsdeklaras Ingredienslist
Allergener
else
else QUID
jon
e

Ja

håndpakkede
benfrie
ansjosfileter

Ja

ansjos

Nei

ansjos

Mangler
mengdeangivelse
på både ansjos og OK, oppgir også
julekrydderet
omega 3

julekrydderet er
spesifisert men
ikke kvantifisert

OK

ok

ErnæringsOpprinnelsesa
og
helsepåstan ngivelse
der

Illustrasjoner

fisk - brisling

Polen

Juledekorasjon

brislingfilet

Produsert i Sverige

Juledekorasjon

Produsert i Sverige

Juledekorasjon

Selgende ord og
uttrykk

Kommen-tarer

Oppgir drenert vekt
Mangler
forbrukerkontaktinf
ormasjon

