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URSPRUNGSMÄRKNING AV KÖTT OBLIGATORISK PÅ RESTAURANGER
OCH CAFÉER

Från och med den 1 maj 2019 är det obligatoriskt att uppge köttets ursprungsland för kunden på
restauranger och andra serveringsställen. Uppgiften om köttets ursprungsland ska ges
skriftligen till exempel i en broschyr eller på en väl synlig affisch.

Kravet på märkning av ursprungsland gäller nedan nämnda köttslag (också malet kött) när de
används som färska eller djupfrysta ingredienser i maträtter på serveringsstället:

 nötkött
 fläskkött (inte vildsvin)
 lamm- och getkött
 fjäderfäkött (höna, gås, anka, kalkon och pärlhöna)

Kravet gäller även take away-produkter och webbhandel.

Kravet på ursprungsmärkning gäller varken råa köttberedningar (saltat, kryddat eller marinerat
kött) som kommit till restaurangen och används som ingredienser i maträtter eller
köttberedningar (kallskuret eller korv). Uppgiften om ursprungsland anges till exempel på
köttförpackningen.

Med köttets ursprungsland menar man djurets uppfödningsland

Ursprungslandet ska uppges om det är känt:
Exempelvis köttfärs: nötkött (ursprungsland Finland), fläskkött (ursprungsland Tyskland)

eller nötkött (Finland), fläskkött (Tyskland).

Om ursprungslandet inte är känt, uppges det med ”EU” eller ”annat än EU” eller ”EU och annat
än EU”. Till exempel kyckling (annat än EU). Om köttets ursprungsland varierar kan man
använda benämningarna i fråga eller om man vill ange ursprungslandet med två varierande
länder, skall ursprunget anges t.ex. ”Polen eller Brasilien”. Märkningarna skall göras så, att de
inte vilseleder konsumenten, t.ex. Finlands namn skall inte användas ifall finländsk kött används
endast i undantagsfall.

Mer om temat i jord- och skogsbruksministeriets förordning 154/2019 och på
Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/information-som-skall-ges-om-
livsmedel/paskrifter-pa-forpackningar-till-livsmedel/paskriften-om-livsmedels-
ursprung/markningar-om-kottets-ursprungsland-pa-serveringsstallen/
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elintarviketurvallisuus@hel.fi, telefon 09 310 14000 kl. 9–11
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