Försäljning av livsmedel under vintermarknaden 2020
Ni som kommer att sälja livsmedel av något slag under vintermarknaden i Jokkmokk ska ha
en giltig registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning från er hemkommun eller
från Jokkmokks kommun.1 Anmälan om registrering ska inkomma till miljökontoret
senast 14 dagar innan ni planerar att starta verksamheten.
Registreringen ska förvaras lättillgängligt på försäljningsplatsen. Under vintermarknaden
kommer miljökontoret i Jokkmokk att besöka området och giltiga registreringar ska då kunna
visas upp.

Tillräckligt varuskydd
Varuskydd är till för att skydda produkterna från orenheter i luften, såsom snö, damm,
bakterier, virus m.m. Varuskydd behövs för samtliga oförpackade livsmedel, det kan t.ex.
handla om godisremmar eller smakprover.

Förvara era livsmedel i rätt temperatur
Livsmedel som är en frysvara ska förvaras i -18˚C eller kallare. Om temperaturen i luften
skulle vara varmare än så behöver någon form av frysförvaring finnas vid försäljningsplatsen.
Vid varmhållning ska livsmedlet hålla minst +60˚C och vid värmebehandling minst +72˚C.

Lämna rätt information enligt Informationsförordningen
Enligt Informationsförordningen behöver inga livsmedel som säljs på t.ex. en marknad där
kunden har direktkontakt med försäljaren ha skriftlig märkning. Nedan följer en beskrivning
av den information som måste lämnas, alternativ lämnas om kunden frågar, vid försäljning på
en marknad. Notera att olika slags information ska lämnas beroende på vad för slags
livsmedel som Ni säljer.
Följande gäller för Er som säljer livsmedel i förslutna påsar, boxar m.m. eller förpackar
på kundens begäran (t.ex. godis, nötter, ost, bröd):
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•

Information om ingående allergena ingredienser ska alltid lämnas2, detta kan ske
muntligt eller skriftligt. Om information ges muntligt måste det alltid finnas en
särskild upplysning till konsumenten om att informationen finns att få. Det kan
exempelvis finnas en skylt vid serveringen där det står:
”Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet”.

•

Följande information ska kunna lämnas (skriftligt eller muntligt) om konsumenten
frågar:

Undantag finns, kontakta då miljökontoret för mer information.
Lista över allergener finns i Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011, bilaga II

-

Beteckning - namn som beskriver vad det är för livsmedel
Ingredienser – informationen behöver dock inte ges i bestämd ordningsföljd
Nettokvantitet
Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
Särskilda villkor för förvaring och/eller användning
Kontaktuppgift – till företaget som tillagat och/eller förpackat maten
Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats (för vissa livsmedel)
Bruksanvisning (om det behövs)
Alkoholhalt uttryckt i volym (för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent
alkohol).3

Följande gäller för Er som säljer oförpackade livsmedel (t.ex. suovaskebab, korv,
hamburgare m.m.):
•

Information om ingående allergena ingredienser ska alltid lämnas4, detta kan ske
muntligt eller skriftligt. Om information ges muntligt måste det alltid finnas en
särskild upplysning till konsumenten om att informationen finns att få. Det kan
exempelvis finnas en skylt vid serveringen där det står:
”Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten”.

•

Det är dessutom obligatoriskt att informera om livsmedlets beteckning (namn som
beskriver vad det är för livsmedel) om konsumenten frågar efter detta.

Ifall reglerna i informationsförordningen inte följs kan det bli tal om ett
omhändertagande av berörda livsmedel alternativt kan ett förbud mot att sälja
livsmedel under vintermarknaden i Jokkmokk riktas mot den berörda verksamheten.
Kontaktuppgifter till miljökontoret i Jokkmokk:
Hanna Stjerna, miljöinspektör, 0971-171 85, hanna.stjerna@jokkmokk.se
Nicole Nyberg, miljöinspektör, 0971-171 69, nicole.nyberg@jokkmokk.se

Se Livsmedelsverkets information ”Märkning av färdigförpackade livsmedel” för en mer utförlig beskrivning
av de olika kategorierna.
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