Praktisk informasjon:
Temadagen arrangeres i
samarbeid mellom Mattilsynet
Midt-Rogaland, Nofima AS og
Kompetansenettverket for
lokalmat, Sør
NB!! Dersom du ønsker hjelp til
å beregne næringsinnholdet i
dine produkter, ta med resept
og egen PC.

Innledere:

Foto: © Frank Gregersen / Nofima

Ny matmerking – hva nå?
Fra 13. desember 2014 blir det nye regler for merking av mat i Norge. Det
nye regelverket for «matinformasjon» skal gjøre det enklere for
forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder. Men hva betyr dette
for deg som produserer maten?

Marit Skrudland
Spesialinspektør
Mattilsynet, distriktskontoret for
Midt-Rogaland, seksjon 3
Ida Synnøve Grini
Rådgiver Mat og Helse
Nofima AS
Torfinn Austrått
Daglig leder TA Elektronikk AS

Fagdag 5. november, kl. 10-16 Måltidets Hus, Stavanger
Benytt anledningen til å få svar på dine spørsmål innen:
Ny matmerking; hva nå? De generelle merkekravene trer i kraft 13. desember
2014, mens kravet om næringsdeklarasjon på de aller fleste matvarer trer i kraft 13.
desember 2016. Noen krav er obligatoriske, andre frivillige.

Kontaktperson:
Aase Vorre Skuland
Prosjektleder, Kompetansenettverket for lokalmat, Sør
Tel: 450 15 282
aase.vorre.skuland@nofima.no

Merkesjekken 2014. Erfaringer fra tilsynskampanjen.

Pris: kr 1000, inkl. lunsj og

Holdbarhetsmerking. Merking relatert til kvalitet, helsefare og matsvinn. Tolking

fagoversikt (faktureres i

og bruk av regelverket ved angivelse av «siste forbruksdag» og «best før».

etterkant av fagdagen)

Næringsberegning. Ny programvare tilgjengelig. Innføring og demo.
Fra resept og ny næringsberegning til ferdig etikett! Demo. Strekkoder for
veievarer – fordeler og ulemper. Strekkoder for fastvektvarer – enkel og
brukervennlig.

Praktisk demotorg. Veiledning i næringsberegning og oppsett av etiketter for de
som har med resepter og egen PC.

Velkommen!

Påmelding:
https://www.netigate.se/a/s.as
px?s=180408X7795

Frist: 26. oktober

Program
kl. 10:00 - 10:10

Velkommen.
Bakgrunn og info om fagdagen v/ Aase Vorre Skuland

kl. 10:10 - 11:00

Ny matmerking; hva nå? De generelle merkekravene trer i kraft 13.
desember 2014, mens kravet om næringsdeklarasjon på de aller fleste
matvarer trer i kraft 13. desember 2016. Noen krav er obligatoriske, andre
frivillige.

Merkesjekken 2014. Erfaringer fra tilsynskampanjen.
Informasjon og veiledning v/ Marit Skrudland, Spesialinspektør
Mattilsynet, distriktskontoret for Midt-Rogaland, seksjon 3

kl. 11:00 - 11:15

Beinstrekk

kl. 11:15 - 11:45

Holdbarhetsmerking. Merking relatert til kvalitet, helsefare og matsvinn.

kl. 11:45 - 12:30

Lunsj

kl. 12:30 - 13:15

Næringsberegning. Presentasjon av ny programvare, v/ Ida Synnøve

Tolking og bruk av regelverket ved angivelse av «siste forbruksdag» og «best
før» v/ Marit Skrudland Spesialinspektør, Mattilsynet, distriktskontoret for
Midt-Rogaland, seksjon 3

Grini, Rådgiver Mat og Helse, Nofima AS

kl. 13:15 - 13:45

Fra resept og ny næringsberegning til ferdig etikett! Produktmerking

kl. 13:45 - 14:00

Beinstrekk

kl. 14:00 - 15:30

Praktisk demotorg. Veiledning i næringsberegning og oppsett av

kl. 15:30 - 15:45

Evaluering og oppsummering

og programvare. Strekkoder for veievarer – fordeler og ulemper. Strekkoder
for fastvektvarer – enkel og brukervennlig. Presentasjon av muligheter v/
Torfinn Austrått, daglig leder TA Elektronikk AS

etiketter. Ta med resepter og egen PC. v/ Nofima og TA Elektronikk.

