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Er neytandinn í myrkri...





Hvaða upplýsingar eiga að vera ? 

• Vöruheiti 

• Hvað er í matvörunni
• Innihaldslisti í fallandi röð

• Ofnæmis- og óþolsvaldar 

• Magn mikilvægra innihaldsefna

• Nettómagn

• Hver ber ábyrgð á vörunni



Hvaða upplýsingar eiga að vera ? 

• Geymsluþol 

• Geymsluskilyrði 

• Notkunarskilyrði 

• Notkunarleiðbeiningar 



Hvaða upplýsingar eiga að vera ? 

• Næringaryfirlýsing –næringargildismerking (13. des. 2016)

• Uppruni

• Alkóhól %

• Ýmsar viðbótarupplýsingar

• Upplýsingar samkvæmt sérreglugerðum



Þú átt rétt á að upplýsingar séu

• ekki villandi 
(um eiginleika, samsetningu, framleiðslu, uppruna...)

• nákvæmar, skýrar, auðskiljanlegar 

• ekki að eigna matvælum það að 
koma í veg fyrir, 
vinna á eða lækna sjúkdóma



Þú átt rétt á að lögboðnar upplýsingar séu

• tiltækar og auðveldlega aðgengilegar

• á áberandi stað, 
auðsjáanlegar, 
auðlæsilegar, 
óafmáanlegar

• Og ekki skal á nokkurn hátt 
fela þær,  skyggja á þær, 
draga úr þeim, 
raska með truflandi efni s.s. skriflegu eða  myndrænu

Á íslensku, ensku eða norðurlandamáli (öðru en finnsku)



Geymsluþol

• Síðasti notkunardagur eða  Notist eigi síðar en  
5. apríl 2016

Þegar dagsetning er liðin:
Má ekki selja 
Á ekki að borða

• Best fyrir og Best fyrir lok 
Þegar dagsetning er liðin:
Má selja, ef neysluhæf
Má borða,  ef rétt geymd og í lagi









Ópakkað - óforpakkað

• T.d. matur á sjálfsafgreiðslubar, 
pöntuð pitsa, 
matur á veitingastað og mötuneyti 

• Neytandinn á rétt á sömu upplýsingum um 
óforpakkaða matvöru og forpakkaða
(nema næringargildi) 

• Skylt að veita upplýsingar um ofnæmis- og óþolsvalda. 
Ef það er gert munnlega þá  þarf að kynna á sýnilegan 
hátt að starfsfólk veiti þær upplýsingar



Þú átt rétt á ýmsum sértækum upplýsingum

• „Pakkað í loftskiptar umbúðir“

• „Með sætuefnum“

• „Inniheldur lakkrís – einstaklingar með háþrýsting 
skulu forðast að neyta vörunnar í miklu magni“

• Drykkjarvörur með mikið koffín – viðvörun á íslensku
Önnur matvæli m viðbættu koffín – viðvörun á íslensku

• Frystidagsetningu á kjöti og fiski

• Erfðabreytt

• Aukefni séu með flokksheiti og heiti eða E-númer



Þú átt rétt á upplýsingum sem fylgja heiti

• Ástand/meðhöndlun t.d. reykt, þykkt ...

• Hvort matvæli eru þídd (en undantekningar)

• Hvort matvæli hafa verið geisluð

• Ef hráefni, sem neytandi á von á, 
er skipt út t.d. ostlíki í stað osts 

• Um viðbætt vatn, ef meira en 5% í kjöti eða fiski

• Ef kjöt eða fiskur er „límt“ saman og virðist heilt stykki



Upplýsingar sem fyrirtæki notar valfrjálst 

• Næringarfullyrðingar 
Próteinrík, fitulítið, létt...,  Skráargatið

• Heilsufullyrðingar 

sem eru um tengsl matvæla eða efna í þeim við heilbrigði s.s.

„D-vítamín stuðlar að viðhaldi eðlilegrar vöðvastarfsemi“

• Glútenlaust, laktósafrítt

• „Án viðbætts sykurs“ og 

„Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi“



Aðrar fullyrðingar: 

• Ferskt,  náttúrulegt...

• Án MSG, með ...  án ... án ... með...

• Hágæða, ekta...

• Nýpressað, nýslátrað, nýveiddur, nýtínd...



Kjöt

Þú átt rétt á upplýsingum um 

• kollagen og fitu í kjöthakki 

• uppruna á nautgripakjöti 



Áfengir drykkir (meira en 1,2%)

• Þú átt ekki rétt á 
• Innihaldslista

• Næringarupplýsingum

• Þú átt rétt á upplýsingum um
• Ofnæmis- og óþolsvalda t.d.  „Inniheldur súlfít“

• % alkóhólstyrk



Aldinsafar og sambærilegar vörur

• .......safi (skv. sérreglugerð)

• Það þarf að taka fram ef safinn er úr þykkni „Framleitt úr þykkni“

• Það má ekki bæta sykri í safa 

• Ef merkt “Án viðbætts sykurs“
verður að merkja „Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi“ 

• Aðrir drykkir ....nektar (skv. sérreglugerð)

• Nektar – lágmarksmagn þarf af aldinum.
Upplýsa þarf um fram magn af aldinum. 
Aldinmagn minnst ...%

Aðrir aðrir drykkir 
- vatn, með sykri/sætuefnum, með eða án safa, bragðefni, 



Sérreglur í ESB sem ekki eru hér

• Í Evrópusambandinu þarf að gefa 
neytendum upplýsingar um: 
• Almennt og latneskt heiti

• Villtur / alinn

• Veiðisvæði / eldissvæði

• Veiðarfæri

• Hér á landi:
• Engar slíkar upplýsingar þarf að gefa til neytenda



www.mast.is

Takk fyrir!


