
 

 

 

  

 

  

 

Informerar din verksamhet kunder om allergener i maten? 

 

Detta informationsblad skickas ut för till dig som driver en livsmedelsverksamhet som omfattas av 

kraven gällande allergiinformation. Nedan kan du läsa om hur du kan gå tillväga för att uppfylla 

kraven i lagstiftningen.  

 

Under 2017 har Miljöenheten genomfört ett kontrollprojekt gällande allergiinformation. Syftet med 

projektet var att kontrollera att restauranger och andra verksamheter som säljer oförpackade 

livsmedel uppfyller kraven kring allergiinformation. Vid kontrollerna påträffades många vanligt 

förekommande avvikelser mot lagstiftningen.  

 

Om din verksamhet säljer oförpackade livsmedel måste du lämna allergiinformation till samtliga 

kunder.  

De 3 vanligaste sätten att informera kunder 

1) Genom en skylt som är tydligt placerad där det framgår att kunder kan fråga personal om 

allergiinformation, exempelvis med texten ”Är du allergisk? Fråga personalen”.  

2) Genom att skriva på menyn vilka allergener som finns i rätterna som säljs.  

3) Genom att muntligen informera samtliga kunder att allergiinformation kan lämnas.  

 

Det är viktigt att korrekt allergiinformation lämnas till kunder!  

Du måste kunna lämna ut rätt information om något eller några 

av allergenerna i listan på nästa sida finns i rätten som serveras.  

Observera att det även kan finnas allergener i kryddblandningar 

och andra sammansatta ingredienser som du använder i maten. 

På nästa sida nämns några exempel på sammansatta livsmedel 

och vilka allergener dessa kan innehålla.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Vad innehåller maten som ni serverar? 

Om du inte är helt säker på vad maten du serverar innehåller rekommenderar vi dig att gå igenom 

samtliga ingredienser som du använder i rätterna. Skriv gärna ner vilka rätter som innehåller vilka 

allergener så att du kan informera kunderna.  

 

Allergenlista Exempel på livsmedel med förekommande allergener  

Spannmål Redda såser, andra såser än "klassiska sojasåser", sammansatta färsprodukter 

Kräftdjur Currypasta 

Blötdjur Fiskfond, fisksås och liknande produkter  

Ägg Fishsticks och crabsticks, pasta och vissa typer av ost 

Fisk Ansjovis i leverpastej, Worcestersås & caesardressing. Asiatiska såser  

Jordnötter Jordnötsolja som kan ingå som vegetabilisk olja i sammansatta produkter 

Soja Tofu, sojasåser 

Mjölk Ost, choklad 

Nötter Pesto  

Selleri Örtsalt Kryddblandningar Buljongtärningar 

Senap Majonnäs, curry, cumberlandsås, dressingar, inlagda gurkor och pickles.  

Sesamfrö Hamburgerbröd, sesamolja i sammansatta produkter.  

Svaveldioxid  Torkad frukt, vin, öl 

Lupin Glutenfria produkter 

 

 

Har du livsmedel i köket som saknar ingrediensförteckning?  

Kontakta din leverantör för att kontrollera om dessa innehåller några allergener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni några frågor kring informationsbladet eller är nyfikna på resultatet av projekt Allergikoll 2017 

så är ni välkomna att kontakta Miljöenheten.  

 

 


