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URSPRUNGSMÄRK  
RÅVAROR OCH RÄTTER  
PÅ DIN RESTAURANG

Gör det lättare för dina gäster att se dina  
medvetna val av svenska råvaror.
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– Många restauranggäster vill veta mer om matens 
ursprung. Därför är vi glada över att kunna erbjuda 
restauranger den frivilliga ursprungsmärkningen 
Från Sverige som är ett tydligt sätt att berätta om 
olika råvarors och rätters ursprung, säger Maria 
Forshufvud, vd på Svenskmärkning AB.

Märket betyder att råvaran är odlad eller född och 
uppfödd i Sverige och att förädlingen har skett här. 
Märket kan användas för hela rätter på middags
menyn eller för att visa att till exempel lunch
omeletten är gjord av svenska ägg, svenskodlad 
svamp och svensk ost. 

VISA DINA GÄSTER VILKET URSPRUNG  
DU VÄLJER PÅ RÅVARORNA 

Intresset för matens ursprung är mer aktuellt än någonsin. Nu kan du som 
driver restaurang använda ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från 

Sverige och Mjölk från Sverige för att informera dina gäster om matens 
ursprung. Märket skapar förtroende och visar transparens gentemot gästerna. 

VISSTE DU ATT...
Hela 90 procent av svenska folket anser att en  
svensk livsmedelsindustri är viktig. Mer än 70 procent 
menar att köttet ska vara svenskt. Det syns även en 
tydligt växande positiv attityd till ägg, mejeriprodukter, 
grönsaker och spannmålsprodukter med svenskt 
ursprung*.

# TA HJÄLP AV DIN GROSSIST
Prata med din grossist så får du hjälp att hitta de svenska livsmedel och 

råvaror som passar just din verksamhet bäst. 

# ANSLUT VERKSAMHETEN TILL EN CERTIFIERING
Verksamheten behöver en grundcertifiering för att använda ursprungsmärk-
ningen, till exempel IP Livsmedel. Certifiering bygger förtroende och visar att 
ni har ordning och reda i ert företag. Hör av dig till Svenskmärkning AB så 

hjälper vi dig med kontaktuppgifter för certifiering.

# ANSÖKAN OCH AVTAL
Du ansöker om att få använda ursprungsmärkningen på frånsverige.se. 

Kontakta oss gärna så guidar vi dig genom processen!

# VISA URSPRUNGSMÄRKNINGEN PÅ MENYN
Informera på menyn så att gästen tydligt ser vilka råvaror  

och rätter som är svenska. 

# SVENSKA RÅVAROR – ALL VÄRLDENS MAT
Oavsett om du driver ett vietnamesiskt restaurangkoncept, en  

lunchrestaurang med traditionell inriktning eller en kvällsrestaurang med 
fransk bistrokänsla – välj gärna svenska livsmedel och råvaror till din meny.

GENOM ATT URSPRUNGSMÄRKA LIVSMEDEL, RÅVAROR 
OCH RÄTTER PÅ DIN MENY VISAR DU DINA GÄSTER ATT 

DU HAR KOLL OCH HAR GJORT MEDVETNA VAL.

5 TIPS

* Källa: Demoskops attitydmätning februari 2019

På en frukostbuffé på ett hotell eller en restaurang 
kan märkningen användas för att tydliggöra de 
svenska råvarorna – exempelvis ägg, mjölk, tomater 
och gurka. 

Även ursprungsmärkningen Kött från Sverige 
kan användas för att informera gästerna om att 
 restaurangen serverar svenskt kött och svenska 
charku terier. Mjölk från Sverige kan du använda 
för att visa svensk mjölkråvara.

Ursprungsmärkningen (med 84 procents 
kännedom*) skapar förtroende samt visar trans
parens gentemot gästerna. 

– Märkningen är ett bra sätt för restauranger 
och restaurangkedjor att visa att de har koll på 
ursprunget. Det ökar dessutom medvetenheten om 
råvarors ursprung, säger Maria Forshufvud. 

Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Norvell, 
 kvalitetsansvarig på Svenskmärkning AB,  
info@svenskmarkning.se.

MÄRKET BETYDER ATT
Djuren är födda och uppfödda i Sverige.

Odling har skett i Sverige.

Förädling och förpackning har gjorts i Sverige.

Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt i en märkt 
produkt, även om produkten innehåller flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.

För märkta produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är 
svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.



frånsverige.se
Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen  

Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige och inspiration till all  
världens mat med svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.  
Följ oss i sociala medier @frånsverige och läs mer på frånsverige.se.

Telefon: 010184 25 00, info@svenskmarkning.se 
Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 6.
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”Vi vill vara tydliga med att gästen alltid får 100% svenskt 
kött hos oss, självklart även under lunchen och vid catering. 
Ursprungsmärket Kött från Sverige finns på menyerna, i vår 
marknadsföring och i restaurangen, och våra medarbetare 
har ofta en dialog med gästerna. Vi vill få igång en diskussion 
om vikten av svenskt kött för att påverka både gästen och 
andra restauranger. Vi hoppas att fler restauranger följer 
vårt exempel.”

John Visser, vd Mando i Malmö

”MAX har serverat svenskt kött sedan starten 1968. Idag 
är vi den enda rikstäckande burgarkedjan som serverar 
hamburgare med enbart svenskt nötkött och bacon. Vi tycker 
att det är självklart att synliggöra ursprungsmärkningen 
Kött från Sverige, precis som att livsmedelsbutiker gör det.”

Christoffer Bergfors, vice koncernchef på MAX Burgers


