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Julekaker bakt med
meierismør

Bakehuset

ja

mangler kvantifisert
mengde smør, og
det er kun
berlinerkransene og
bordstabels som er
julekaker (5 forskjellige laget med smør, de
typer ikke oppgitt
andre med enten
sammen med
rapsolje eller
varebetegnelse)
margarin.

Kakemenn

Bakehuset

ja

kake

Ingrediensliste

OK, tabell for alle kakene. Har
ikke skrevet "hvorav:" foran
mettede fettsyre og
sukkerarter. Feil desimalbruk. ok
OK, tabell. Har ikke skrevet
"hvorav:" foran mettede
fettsyre og sukkerarter. En
desimal for mye på verdier
>10
ok

Allergener

mangler
utheving av
soyalecitin

Tradisjonell oppskrift

hvetemel,
rugmel,
maltekstrakt

Fersk

hvetemel

Vørtebrød

Bakehuset

nei

Brød

Smultringer

Bakeverket

ja

smultringer

Berlinerkranser

Berthas

ja

berlinerkranser

Bertil Pepperkakedeig

Berthas

ja

kakedeig

OK, i tabell, feil desimalbruk

ok

ok, men skal stå
fargestoff og ikke kun
farge
hvetemel

ja

pepperkaker

Feil desimalbruk

Kanelhjerter

Berthas

ja

står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks

Feil desimalbruk. I løpende
tekst, ikke tabell

Pepperkaker

Berthas

ja

pepperkaker

Feil desimalbruk. I løpende
tekst, ikke tabell

ok
oppgir
tilsettingsstoffer
inkonsekvent, dvs.
varierer mellom
kjemisk navn og enummer.Farge skal
angis "fargestoff"

Serinakaker

Berthas

ja

Feil desimalbruk. I løpende
tekst, ikke tabell

ok, skal stå fargestoff hvetemel og
ikke kun farge
egg

Sirupsnipper

Berthas

ja

står ikke angitt
mengde sirup

Feil desimalbruk. I løpende
tekst, ikke tabell

ok

Doble sjokoflarn

Bjørken

ja

kaker
står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks
står ikke at det er
kaker, men bilde på
boks
står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks

kakaoglasur 32%

Løpende tekst, feil rekkefølge
Løpende tekst, feil rekkefølge
i følge nytt regelverk, og
mangler salt
Løpende tekst, feil rekkefølge,
en desimal for mye på verdier
>10
Løpende tekst, en for mye
desimal på verdier >10, to
desimaler på salt

ja

Kakemenn

Bjørken

ja

Karamellpinner

Bjørken

ja

kake
står ikke at det er
kaker, men bilde på
boks

Komment
arer

dårlig, hvitt på gullfarget
plast

hvetemel og
egg

Berthas

Bjørken

Språk

hvetemel, egg,
melk

Bertil Pepperkaker

Goro

Lesbarhet

Bakt i Norge,
flagg på forsiden

hvetemel

Tabell OK, står ikke "hvorav"
foran mettede fettsyrer og
sukkerarter, feil desimalbruk ok
Løpende tekst, ikke tabell. En
desimal for mye på verdier
>10
ok
Ikke oppgitt mettede
fettsyrer eller sukkerarter.
løpende tekst, feil
desimalbruk
ok

Fri for
palmeolje
vitamin A og
Di
margarinen,
skal den
med?
vitamin A og
Di
margarinen,
skal den
med?

Fri for
palmeolje

hvetemel og
egg

hvetemel
vitamin A og
Di
margarinen
vitamin A og
Di
margarinen

hvetemel

ok

soya, hvete og
egg
egg, hvetemel,
smør, fløte,
melk

ok

hvetemel

skal stå fargestoff

hvetemel

ok
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Ingrediensliste

Kokostopper

Bjørken

ja

står ikke at det er
kaker, men bilde på
boks

OK, 34% kokos

skal stå fargestoff

Kransekakestenger med
melis

Bjørken

ja

kransekake

Står ikke angitt
mengde melis

ja

kaker

Feil satt opp, feil desimalbruk,
Feil rekkefølge, løpende tekst,
mangler mettet fett og
sukkerarter, og salt. Feil
desimalbruk

Krumkaker

Bjørken

Varebetegnelse

Feil satt opp, salt mangler

Pepperkakehjerter

Bjørken

ja

kaker

Feil rekkefølge, feil
desimalbruk

Pepperkakehus

Bjørken

ja

kake

ufullstendig tabell, feil
rekkefølge

småkaker

ufullstendig liste, mangler
mettet fett og sukkerarter

kaker

ufullstendig liste, feil
rekkefølge, mangler mettet
fett og sukkerarter, salt

Peppernøtter

Sandkaker

Bjørken

Bjørken

ja

ja

Julelefse

Buer

nei

lefse
står ikke at det er
kaker, men er
gjennomsiktig boks
står ikke at det er
kaker, men er
gjennomsiktig boks
står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks

Berlinerkranser

COOP

ja

Britts Brune Pinner

COOP

ja

Finske pinner
Julebrød med rosiner og
sukat

COOP

ja

COOP

ja

brød

Kakemenn

COOP

nei

kake

Sirupsnipper

COOP

ja

Tyske skiver

COOP

ja

står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks
står ikke at det er
kaker, men
gjennomsiktig boks

Julekake (butikkstekt)

French bakery/ICA

ja

julekake

Stollen

Kuchenmester

nei

ikke oppgitt

OK, 84% poteter

Skål med
mange
Produsert i Norge kakesorter

Språk

Komment
arer

syv sorter til jul

upresis

ok

OK, en for mye desimal i salt

ok

vitamin A i
ingredienslist
en

hvetemel
hvetemel og
egg,
"fullherdet" er
ikke et allergen

vitamin A i
ingredienslist
en
velsmakende, passer
perfekt til julens
fristelser, gode og
naturlige råvarer,
tradisjonsrik
oppskrift, unik,
delikat, aller beste
smaken, perfekt til
julemat

hvetemel, egg,
melk, mandler
hvetemel, egg,
smør, mandler

ok

OK

hvetemel, egg,
melk, mandler
mangler

ok

OK, 24% sirup

Lesbarhet

hvetemel
hvetemel,
mangler
utheving på
skummetmelkp
ulver

ikke korrekt

OK, en for mye desimal på
salt

ErnæringsOpprinnelses Illustrasjo Selgende ord og
og
helsepåsta angivelse
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uttrykk
nder

hvetemel, egg,
hvetestivelse
mandler,
eggehvite,
hvetemel
hvetemel, egg,
smør, fløte,
melk

OK, en for mye desimal på
verdier >10

OK, 8,8% rosiner,
4,4% sukat

Allergener

ok

ok

OK, en for mye desimal på
salt

ok

OK, 10% rosiner, 5%
sukat
mangelfull

ok

28% rosiner

ikke spesifisert
vegetabilsk fett i den
norske
ingredienslisten, eller
uthevet allergener

hvetemel,
melk,
soyalecitin,
mandler
hvetemel,
melk, egg
hvetemel,
rugmel,
hvetegluten

Produsert i Norge
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Julekake premium
(butikkstekt)

MENY

nei

julekake

Pepperkakedeig

MENY

ja

kakedeig

Kransekake

Mesterbakeren
ja
Mesterbakeren/Rem
a 1000
ja

Pepperkakedeig
Pandoro

Panettone

Profiteroles

Saftige kokosmakroner

Paluani

Paluani

Paluani

Rema 1000

nei

nei

kake

italiensk julekake

italiensk julekake

ja

mangler kvantifisert
mengde av kokos

nei

kun på engelsk

Marsipanstollen

Schlunder

nei

kun på engelsk

Tranebær-Marsipan
Stollen

Schlunder

nei

ikke oppgitt

Figurbakte pepperkaker,
bakt med smør
Sætre

ja

hvetemel
mandler og
eggehvite
hvetemel og
hvetestivelse

unøyaktig opplisting
på norsk

15% korinter
sjokoladekrem 19%,
vannbakels 8%,
dekket med sjokolad
12%

stemmer ikke
overens med den på
engelsk,
feilrekkefølge på
ingrediensene, har
kun tatt med
kvantitativ mengde
på smør
ikke tatt med
kvantitativ merking
fra engelsk
ingrediensliste

10% tranebær

pepperkaker

OK

6% smør

Sætre

ja

pepperkaker

OK, skal stå kostfiber

Julekaker

Åmli

ja

5 sorter julekaker

løpende tekst, feil rekkefølge,
mangler mettet fett,
sukkerarter og salt

Lesbarhet

Språk

Komment
arer

Uten
palmeolje
hører alltid med,
staselig, deilig
Uten
palmeolje

julens klassikere

mangler
allergener er
skrevet i store
bokstaver

Produsert i
Tyskland

Produsert i
Tyskland

Produsert i
Tyskland

Glutenfri
hvetemel,
byggmalt,
soyalecitin,
smør

ok

julens klassikere,
selvskreven til
julekosen, saftige

Mangler
(hvetemel,
smør, nøtter,
egg)
Mangler
(hvetemel,
smør/melk,
nøtter, egg)
Merket med
inneholder:
gluten, nøtter
(mandler), egg
og melk

ok?

Tabell ok, skal stå kostfiber
ikke kun fiber

Sætres beste
pepperkaker

ErnæringsOpprinnelses Illustrasjo Selgende ord og
og
helsepåsta angivelse
ner
uttrykk
nder

allergener er
skrevet i store
bokstaver
eggehvitepulve
r, melkepulver,
skummetmelkp
ulver

løpendte tekst, utvidet mht
fettsyrer, feil bruk av
desimaler,

pepperkaker

Allergener
allergener:
gluten (ikke
hvetemel),
melk - ikke
uthevet

Ikke riktig satt opp, feil
desimalbruk. Inneholder salt,
men Na er satt til 0 g
mangler "hvorav" foran
mettede fettsyre og
sukkerarter, en desimal for
mye på verdier >10
OK - Utvidet deklarasjon med
flerumettet fett og kostfiber
løpende tekst, utvidet form,
feil bruk av desimaler

italiensk julekake

nei

nei

35%mandler

Ingrediensliste

unøyaktig opplisting
på norsk

Schlunder

Semper

18,3% rosiner

kakedeig

Butterstollen

Pepperkakor

Mengdeangivels
Næringsdeklarasjon
e QUID

hvetemel,
byggmalt,
soyalecitin
allergener
merket, men
mangler
soyalecitin

Uten
palmeolje

6 språk totalt
på pakken,
SE/NOK/DK
ingredienslist
e
Næringsinnh
old per kjeks
(5 g)
Næringsinnh
old per kjeks
(5 g), og NRV
(Nutrition
Reference
Value)
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