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• Konsultföretag med inriktning på regelverk och ledningssystem för 
kvalitet-, miljö- och livsmedelssäkerhet.

• Vi finns till för att hjälpa livsmedelsföretag att sälja säkra, hållbara 
och lagliga produkter på den skandinaviska marknaden.

• Startade 2009 och sitter i Solna.

• Bland våra kunder finns tillverkare och återförsäljare av:

• barnmat, glass, mejerivaror, kaffe, kosttillskott, charkuterivaror, 
snabbmat m.m.

Herax Food Solutions AB



Herax Food Solutions AB

• GAP analyser
• Kemikaliehantering
• CLP

• Översättning
• Granskning
• Ansökningar
• Påståenden

• Märkning
• Livsmedelshygien
• HACCP
• Revisionsteknik
• ISO 14000

• Livsmedelssäkerhet
• GFSI standarderna
• IP Livsmedels förädling
• Miljöledning

Ledningssystem Utbildningar 
och seminarier

Miljö- och 
hållbarhet

Märkning och 
märknings-
granskning



• Bakgrund till Evolved Nutrition Label (ENL)

• Traffic Light system – ursprunget

• Evolved Nutritional Label

• Synpunkter från branschen

Agenda



Bakgrund till initiativet



• Coca Cola, Mars Inc, Unilever, Pepsico, Nestlé, Mondeléz.

• Presenterade ”Evolved Nutrition Label Initiative” mars 2017.

• Bidra till en bättre folkhälsa genom tydlig märkning.

• Färgkoder fungerar – konsumenter tycker det förenklar.

• Ska finnas en tydligare koppling mellan färgkod och siffror på 
livsmedlet. Anpassat till mindre portioner.

• Samsyn kring portionsstorlek

• Mindre portioner och tydlig märkning – syfte att minska övervikt 
och följdsjukdomar.

Bakgrund till initiativet



Traffic Light System i Storbritannien 
(ursprunget)



• Utformats som en hjälp till konsumenter att välja näringsriktig 
mat.

• Förenkling – ge ett snabbt förstahandsbesked.

• Referensintag per portion visas på framsidan av förpackning.

Traffic Light System i Storbritannien 
(ursprunget)



• Information om kJ och kcal per 100 g/ml och portion.

• Information om mängden fett, mättat fett, socker och salt i en 
angiven portion. 

• Portionsstorlek uttryckt på ett för konsumenten tydligt sätt. 

• Antal portioner förpackningen innehåller.

• % av Referensintag baserat på den mängd av varje näringsämne 
och energi livsmedlet innehåller.

• Färgkodat – även tillåtet att lägga till “High” (rött), 
“Medium”(orange), “Low” (grönt).

Regler för Traffic Light –
övergripande 



Vad baseras färgkoderna på? 
Kriterier 100 g livsmedel (ej dryck) Kriterier 100 ml dryck



Evoloved Nutrition Label 



• Presentationsformen bygger på enfärgade tabeller som redan 

finns på flera produkter på EU marknaden. (FOP)

• Utgår från referensintag beskrivna i FIR 1169/2011.

• Färgkodning ska matcha siffrorna på förpackningen.

• Färgkodning refererar till mängd näringsämne i en portion (små 

och stora portioner). 

Evoloved Nutrition Label



Vad baseras färgkoderna på?

Mindre än eller lika med 
15% av RI/ portion

Mer än 
15% av RI/ portion

0- 60 g
Liten portion

>60 g till 120 g
Medel portion

> 120 g
Stor portion

Mindre än eller lika med 
30% av RI/ portion

Mer än 
30% av RI/ portion

Mer än ”Lågt innehåll av/ 
100g ” men Mindre än 

eller lika med 25% av RI/ 
100 g

Mer än 
25% av RI/ 100 g

Lågt innehåll av / 100 g
(EU 1924/2006)



Produktkategorier och portionsstorlek – ett urval.

• Müesli, Granola 50- 60 g

• Tårtor (lätt/medelvikt) 70 g

• Chokladkakor 25- 30 g

• Glass 60- 70 g

• Margarin 10 g

• Snacks 30 g
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://evolvednutritionlabel.eu/wp-content/uploads/2017/12/ENL-Deck-for-Taskforce-Circle-23-
Call-21-Nov-2017-Final.pdf

Portionsstorlekar

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://evolvednutritionlabel.eu/wp-content/uploads/2017/12/ENL-Deck-for-Taskforce-Circle-23-Call-21-Nov-2017-Final.pdf


Vad säger branschen?

https://www.foodnavigator.com/Article/2017/12/01/Smoke-and-mirrors-or-clear-communication-Industry-clashes-over-Evolved-Nutrition-Label

https://www.foodnavigator.com/Article/2017/12/01/Smoke-and-mirrors-or-clear-communication-Industry-clashes-over-Evolved-Nutrition-Label


Tack för mig, frågor?
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