Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

Hultsfred 20100614

Livsmedelsverket
Box 622
SE - 751 26 Uppsala

Anmälan om vilseledande beteckning ”Köttbullar av kyckling”
Vi anmäler företaget Lantfågel för vilseledande varumärkning.
Enligt företagets egen hemsida uppges köttbullarna innehålla 68 % kycklingkött, men på
etiketten anges 71 % maskinurbenat kycklingkött.
Enligt deras hemsida: Kycklingkött (68 %), kycklingfett, vatten, potatisstärkelse,
potatisflingor, salt, lökpulver, druvsocker (majs), potatisgrits, socker, potatisfibrer,
citrusfibrer, stabiliseringsmedel (E450, E451), kryddor (vitpeppar, ingefära), jästextrakt,
arom, kryddextrakt (cayennepeppar)
Enligt etiketten däremot 71% maskinurbetat kycklingkött. Se bifogad bild.
Man vilseleder konsumenterna att tro att det är en produkt på kycklingkött, medan
ingrediensen är maskinurbenat kycklingkött, något som utvinnes vid mekanisk pressning av
kvarvarande skrov efter utstyckning av lår, vingar och bröstfilé.
Samma gäller flera av företagets produkter.
Enligt deras hemsida är fasaden en helt annan:
Välkommen till Lantfågel!
•

100 % svenskt kycklingkött

•

Prisvärda produkter av svensk kyckling med god smak

•

Lång erfarenhet av fågelprodukter

•

Kontroll i hela produktionsledet; kläckeri, uppfödning, transport, slakt och förädling

•

Vi är medlemmar av Svensk Fågel, vilket bl. a. innebär att vi följer deras djuromsorgsprogram, kläcker,
föder upp, slaktar och förädlar våra kycklingar i Sverige.

__________________________________________________________________________
Box 88, 577 22 Hultsfred, Tel 0495-498 34, 413 15

skis-h(at)konsumentsamverkan.se,
hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

•

Vi är BRC-certifierade, vilket är en internationell standard för hantering av livsmedelsprodukter –
hygien och kvalitet

•

Vi har Sveriges modernaste fågelcharkfabrik

Det kan inte vara förenligt med märknings- och uppförandekod att missleda konsumenterna
på detta sätt. Ett ärligare sätt att beskriva produkten borde vara
”Köttbullar av kycklingbiprodukt” för att åtminstone uppmärksamma konsumenterna att läsa
vidare på innehållsförteckningen. Att dessutom uppgifterna skiljer sig från hemsidan och
produkten är minst sagt olyckligt.
Vi ber er granska vad vi framfört och vidta lämpliga åtgärder.
Hälsningar

Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstam
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