TITTA EFTER MÄRKET
NÄR DU HANDLAR
NÄSTA GÅNG!

Svensk ursprungsmärkning för livsmedel, råvaror och växter.

svenskproducerad mat står
högt i kurs hos de svenska
konsumenterna. mÄrket
"från sverige" visar vÄgen
till Mat från svenska bönder
och livsmedelsproducenter.
Viktiga vÄrden Är bra djurskydd
och trygg, sÄker mat.
ENKELT ATT HITTA
SVENSKPRODUCERAT!
Titta efter den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige,
Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar nästa gång.
Det är en enhetlig, enkel och tydlig märkning. Alla de livsmedel,
råvaror och växter som bär märket har producerats i Sverige och
uppfyller kriterierna för märkningen. Det gör det lätt för dig att
välja svenska varor i mejeri-, kött- och frysdisken, bland fisk och
skaldjur, på grönsaks-, frukt- och blomavdelningen, bland dryckerna
och i specerihyllorna.
Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och
Mjölk från Sverige är ett gemensamt initiativ från Livsmedels
företagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund.

Titta efter märket ”Från Sverige” när du handlar!
Läs allt om kriterier och kontroll på frånsverige.se.
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Det här får du när du handlar mat
och växter med märket Från Sverige
MÄRKET BETYDER ATT:
• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling sker i Sverige.
• All förädling och förpackning sker i Sverige.
• I sammansatta produkter är minst 75 % svenskt.
Korv, bröd och fruktyoghurt är några exempel.
• Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är
100 % svensk, även i sammansatta produkter.
Märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier som
produceras i Sverige. I leverpastej, korv och andra sammansatta varor
som märks är köttet 100 % svenskt och den totala andelen svenskt är
minst 75 %.
Märket Mjölk från Sverige och märket Från Sverige används på mjölk
och andra mejerivaror som produceras i Sverige. I fruktyoghurt och
andra sammansatta varor som märks är mjölken alltid 100 % svensk
och den totala andelen svenskt är minst 75 %.
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Frukt och bär smakar
som bäst när de får
mogna länge på sin
trädgren eller planta.
Kortare transporter till
din butik är ytterligare
ett mervärde.

God djuruppfödning ger friska djur.
Sverige har Europas lägsta
antibiotikaanvändning inom
djuruppfödning.
Varje år produceras cirka 160 miljoner
svenska tulpaner – och efterfrågan
fortsätter att växa.

Visste du att höstvete är det
vanligaste spannmålet i Sverige
följt av korn, havre och råg?

Svenska livsmedelsproducenter har ett
högt kvalitetstänk, stor
målmedvetenhet och
starkt engagemang.

I din butik hittar du nu
enkelt livsmedel, råvaror
och växter som odlats och
producerats i Sverige.

UTMÄRKTA PRODUKTER FRÅN EN
BONDE ELLER PRODUCENT NÄRA DIG
Maten vi äter ska inte bara vara god, den bör även produceras under
goda förhållanden och kunna ätas med gott samvete. Undersökningar
visar att detta är viktiga värden för svenska konsumenter. Det innebär
bland annat korta transporter, bra djuromsorg med låg antibiotika
användning och trygg, säker mat.
Att allt fler väljer svenskproducerat, stärker och utvecklar den
inhemska produktionen av livsmedel. På så vis kan svenska råvaror
säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras.
Sverige är ett avlångt land med åtta olika klimatzoner. Vi har
mörka skogar, öppna landskap, djupa sjöar, kalla hav och vilda forsar.
Dagarna är långa och varma under sommaren, korta och kalla under
vintern. Det skapar bra förutsättningar för odling och produktion.
Svenskarna är ett nyfiket folk med smak för både egna och andra
länders specialiteter. Med svenska produkter som grund skapar vi all
världens mat. Texmex och spaghetti toppar listan över de populäraste
svenska maträtterna.
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Efterfrågan på
svenskproducerad
mat ökar alltmer.

Den svenska livsmedels
branschen består av allt
från småskaliga bagerier
till globala livsmedels
koncerner.
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Välkommen till
frånsverige.se
Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige,
fakta om vår svenska matkultur och inspiration kring
svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.
Svenskmärkning AB

Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF är
initiativtagare till ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige
och Mjölk från Sverige och ägare till Svenskmärkning AB.
Svenskmärkning AB utfärdar licens för märkesanvändning samt
förvaltar och kontrollerar den frivilliga ursprungsmärkningen
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige.
Kontakt

Telefon: 08-518 197 10. info@fransverige.se
Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 6.

