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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM
FRIVILLIG MERKING AV NÆRINGSMIDLER MED
NØKKELHULLET
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Nøkkelhullet er et symbol som gjør det enkelt for forbrukerne å velge sunnere matvarer innen
matvaregrupper, og dermed øke muligheten til å sette sammen et sunt og variert kosthold i tråd
med myndighetenes kostråd. Ordningen er dynamisk og revideres når kunnskapsgrunnlaget innen
ernæring eller endringer i matvaremarkedet tilsier det.
Vi har i denne revisjon konsentrert oss om gruppene for ferdigretter og vegetabilske produkter. De
foreslåtte endringene medfører at flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet samtidig som de
sikrer at Nøkkelhullet støtter opp om kostrådene.

Bakgrunnen for forslaget
Bruken av symbolet Nøkkelhullet er regulert i forskrift 18. februar 2015 nr. 139 om frivilling merking
av næringsmidler med Nøkkelhullet. Den siste endringen i nøkkelhullsforskriften trådte i kraft i
2015. Forskriften skal sikre at de fastsatte rammene og vilkårene for bruken av Nøkkelhullet
overholdes. I Norge er det Mattilsynet som fører tilsyn etter forskriften.
Helsedirektoratet og Mattilsynet har ansvar for ordningen med nøkkelhullsmerking av matvarer.
Det har fra starten vært en forutsetning at nøkkelhullsordningen skal være dynamisk, ved at
vilkårene og matvaregruppene kan revideres ved behov. Derfor foreslår vi endringer i forskriften.
De fleste endringene er gjort i gruppene for ferdigretter for å utvide disse til å omfatte flere
produkter, spesielt produkter med mer fullkorn og mer grønnsaker. Det er en rivende utvikling i
antall produkter i disse kategoriene, men det finnes svært få produkter med Nøkkelhullet på det
norske markedet. De foreslåtte endringene medfører at flere produkter kan merkes med
Nøkkelhullet, samtidig som de sikrer at Nøkkelhullet støtter opp om kostrådene.
Mattilsynet

Saksbehandler: Nina Lødrup
Tlf: 22778751
Besøksadresse:
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Noen grupper er slått sammen, noen har fått færre krav og enkelte endrede krav. Dette blir forklart
nærmere i vedlegget til dette brevet.

Hva er Nøkkelhullet
De ernæringsmessige kriteriene i nøkkelhullsordningen tar utgangspunkt i de felles nordiske
anbefalingene for kostens ernæringsmessige sammensetning «Nordic Nutrition Recommendation»
(NNR 2012) og nasjonale kostanbefalinger. NNR 2012 gir anbefalinger for kostens innhold av fett,
mettede fettsyrer, transfettsyrer, sukker, salt og kostfiber. Videre anbefales et variert kosthold med
mye grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter (fullkorn) og fisk, og begrensede mengder
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Dette samsvarer med helsemyndighetenes kostråd i
Norge.
Nøkkelhullet er et symbol som gjør det enkelt for folk å velge sunnere matvarer innen
matvaregrupper og dermed øke muligheten til å sette sammen et sunt og variert kosthold i tråd
med myndighetenes kostråd. Merkeordningen setter krav til minimumsinnhold av kostfiber og
maksimumsinnhold av fett, mettet fett, salt og sukker i matvarer som inngår i merkeordningen.
Sammenlignet med andre matvarer innen samme varegruppe, oppfyller produkter med
Nøkkelhullet ett eller flere av disse kravene. En matvare merket med Nøkkelhullet er et sunnere
valg innen sin matvaregruppe.
Nøkkelhullsordningen omfatter matvaregrupper som kan inngå i en sunn hverdagskost. Det betyr
imidlertid ikke at en matvare med Nøkkelhullet kan konsumeres i ubegrenset mengde. Selv om
Nøkkelhullet er en god veiviser innen ulike matvaregrupper, er det den enkeltes ansvar å sette
sammen valgene til et sunt og variert kosthold og med balanse mellom energiinntak fra mat og
drikke, og energiforbruk gjennom aktivitet i tråd med myndighetenes anbefalinger.
Nøkkelhullet er en enkel og tydelig merking som veileder forbrukerne i en travel handlesituasjon og
er dermed et verktøy for å gjøre det lettere å sette sammen et sunt og variert kosthold.
Hensikten med ordningen er også å stimulere matvarebransjen til å utvikle flere produkter med
mindre fett, sunnere fettsyresammensetning, mindre salt og sukker samt med mer kostfiber,
fullkorn, grønnsaker og frukt.
Næringsmiddelgrupper og vilkårene for Nøkkelhullet blir reviderte når kunnskapsgrunnlaget innen
ernæring eller endringer i matvaremarkedet tilsier det. Det er ikke satt mål for hvor stor andel av
produktene innen en matvarekategori som skal kunne oppfylle kravene til Nøkkelhullet, men det er
en viktig målsetting at vilkårene settes slik at de hele tiden stimulerer til produktreformulering og
produktutvikling i en sunnere retning i tråd med ernæringsanbefalingene. Samtidig er det viktig at
kriteriene settes slik at det finnes et utvalg merkede produkter i alle kategorier slik at forbrukerne
kan finne fram til de sunnere alternativene.

Innholdet i forskriftsutkastet
Under og i vedlegget til dette brevet, gjennomgås utkastet til endringer i forskriften.

Endringer i forskriften:
§ 2 Definisjoner
I denne bestemmelsen defineres de vesentligste begrepene som brukes i forskriften og vedlegg 2.
Henvisningen til relevant regelverk endret der det er nødvendig. Likeledes er rekkefølgen gjort
alfabetisk.
§ 3 Nøkkelhullets utforming
Nøkkelhullet er et registret varemerket som eies av det svenske Livsmedelsverket. Det er i dag
krav om at symbolet skal etterfølges av tegnet ® ved bruk. Livsmedelsverket mener at det ikke
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lenger er ønskelig å kreve at tegnet ® brukes. Derfor foreslår vi å fjerne setningen «Nøkkelhullet
skal etterfølges av merket ®» fra paragrafen. Selve symbolet Nøkkelhullet forblir slik det er i dag.
Symbolet er angitt i vedlegg 1 i forskriften. Her vil tegnet ® bli fjernet.
§ 4 første ledd
I denne paragrafen er vilkåret «hvis de etter plassering i rett næringsmiddelgruppe» føyet til. Dette
for å tydeliggjøre at næringsmiddelet skal følge kriteriene i den gruppen hvor de naturlig og logisk
hører hjemme. Det er ikke ønskelig at produkter «tilpasses» kategorier for å kunne dra nytte av
mindre strenge eller andre kriterier.
§ 10 Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse
Næringen har behov for å tilpasse seg de nye kravene for matvaregruppene i vedlegg 2. Derfor
foreslår vi at det gis mulighet for å produsere og merke nøkkelhullsprodukter etter vilkårene i den
nåværende forskriften, frem til 1. juli 2022. Etter dette vil det være anledning til å selge disse
produktene til lagrene er tomme.
Vi foreslår at produkter kan merkes med symbolet Nøkkelhullet etterfulgt av tegnet ® frem til 1. juli
2024. Fjerning av kravet om å bruke tegnet ®, er ikke en viktig endring og derfor mener vi det er
rimelig å gi virksomhetene god tid til denne endringen.
Etter at høringen er gjennomført og det endelige forslaget til endret forskrift er utarbeidet, må
forskriften meldes til Europakommisjonen i henhold til bestemmelsene i forskrift om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler. Etter meldingen gis det en 6 måneders frist for innsigelser. De
foreslåtte endringene i Nøkkelhullsforskriften kan trolig tre i kraft 1. januar 2021.

Endringer i vedlegg 2 i forskriften:
Vedlegg 2 gir oversikten over næringsmiddelgruppene som inngår i nøkkelhullsordningen. For hver
gruppe gis vilkår for fett, mettet fett, sukkerarter, tilsatte sukkerarter, kostfiber eller salt.
Supplerende vilkår og presiseringer gis for mange av gruppene.
I vedlegget til dette brevet finner dere endringene og begrunnelsene for disse.

Konsekvensutredning
Hvorfor er Nøkkelhullet viktig:
Helsemyndighetene anbefaler befolkningen et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær,
grove kornprodukter (fullkorn) og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og
sukker. Kostholdet til både unge og voksne, inneholder fortsatt for mye mettet fett, salt og sukker.
Mange spiser mindre grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og fisk enn anbefalt. Inntaket av
kostfiber er lavere enn anbefalt hos de fleste. Disse svakhetene i kostholdet medvirker til utvikling
av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, diabetes type-2, forstoppelse, tannråte og jernmangel.
Nøkkelhullet er en merkeordning som viser de sunnere variantene innen ulike matvarekategorier,
ut fra kriterier som omfatter matvarenes innhold av fett, mettet fett, salt, sukker og kostfiber.
Nøkkelhullsmerket har blitt godt kjent, og har fått en viktig posisjon både blant forbrukerne og i
matvarebransjen siden ordningen ble lansert i 2009. Forbrukerundersøkelse om Nøkkelhullet
gjennomført av Opinion/Norstat 2019 på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at 96 prosent kjenner
merket. Det er ikke forskjell i kjennskap til Nøkkelhullet etter utdanningsnivå. Nær syv av ti synes
Nøkkelhullet er en god merkeordning og fem av ti synes Nøkkelhullet gjør det enklere å velge
sunnere. Over 60 prosent av forbrukerne har tillit til at matvarer merket Nøkkelhullet er sunnere
enn matvarer i samme kategori som ikke har merket.
Ni av ti er opptatt av å velge sunnere alternativer når de handler. I dag er det mer enn fire ganger
så mange nøkkelhullsmerkede matvarer i dagligvarehandelen som da merkeordningen ble innført.
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I 2018 var det 1807 produkter med Nøkkelhullet i butikkhyllene, mot 409 produkter i 2009 (Rapport
fra Nielsen 2019 på oppdrag fra Helsedirektoratet).
Merkeordningen er basert på at forbrukerne har tillit til bruken av symbolet og stoler på at
nøkkelhullsprodukter er et bedre valg enn andre produkter av samme type. Matprodusentene
bestemmer selv om deres produkter skal merkes med Nøkkelhullet, derfor er det viktig at det føres
tilsyn med om produktene tilfredsstiller de kravene som regelverket setter til nøkkelhullsvarer.
Tidligere gjennomførte tilsynsprosjekter i de nordiske land viser at dette er en merkeordning alle
kan ha tillit til.
Vi kartlegger årlig forbrukernes kjennskap og holdning til Nøkkelhullet og følger markedsutviklingen
for merkede produkter. Tallene viser at ordningen blir stadig bedre kjent og at bruken av den øker.
Disse undersøkelsene gir viktig informasjon som har betydning for utvikling og målretting av
arbeidet med ordningen. En frivillig ordning som Nøkkelhullet må markedsføres og tilpasses
endringer i marked- og forbruksvaner for at den skal være hensiktsmessig og verdifull for både
forbrukere og matvarebransjen også i fremtiden. Det er derfor viktig med ressurser for å videreføre
disse tiltakene.
Nøkkelhullet som forbrukernes verktøy for sunnere valg:
Forbrukerens spise- og handlevaner er stadig i endring. Produsentene følger opp slike trender og
tilbyr løpende nye eller endrede matvarer. Det finnes i dag sunne og gode produkter på markedet
hvor Nøkkelhullet ikke brukes, fordi produktene ikke passer inn i en av de eksisterende gruppene.
De foreslåtte endringene mener vi vil bidra til å bedre utvalget av nøkkelhullsprodukter.
Administrative konsekvenser.
Nøkkelhullsordningen er en frivillig ordning, men bruk av merket må være i overensstemmelse
med fastsatte rammer og kriterier. For å sikre at merket brukes riktig og at kriteriene følges, er det
fastsatt en forskrift om den frivillige bruken av Nøkkelhullet. Forskriften gir også bestemmelser om
tilsyn og sanksjonsmuligheter. Mattilsynet fører tilsyn etter regelverket.
Ved bruk av en forskrift over tid, erfarer man ofte at det er mulighet for klargjøring og forbedring.
Ved denne revisjonen har vi rettet opp uklarheter og feil i forskriften og vedlegg 2.
Ressursene som behøves for vedlikehold og revisjon av forskriften er mindre fordi arbeidet
fordeles på de samarbeidende landene. Nøkkelhullsordningen er et avtalefestet samarbeid mellom
fire nordiske land. Kriteriene er like i alle landene. Informasjonstiltak om Nøkkelhullet må fortsatt
pågå. Ressursmessig er alt dette samarbeidet fordelaktig, men det krever likevel administrative og
økonomiske ressurser.

Høringsfrist – 13. april 2020
Høringssvar kan sendes inn via lenke på mattilsynet.no. Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort.
Om vedlegget: Vennligst henvis kommentarene til nummereringen på endringene.

Med hilsen
Karina Kaupang

Direktør, Avdeling mat
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Vedlegg
Forklaring til foreslåtte endringer i forskrift om frivillig merking av
næringsmidler med Nøkkelhullet.
I denne revisjon av kriteriene i nøkkelhullforskriften har vi konsentrert oss om ferdigretter
(gruppene 26-30) og vegetabilske produkter (gruppe 25). De fleste endringene er gjort for å utvide
gruppene til å omfatte flere produkter, spesielt produkter med mer fullkorn og mer grønnsaker. Det
er en rivende utvikling i antall produkter i disse kategoriene, men det finnes svært få produkter med
Nøkkelhullet på det norske markedet.
Kravet til innhold av mettede fettsyrer endret fra andel av energiinnholdet, til innhold av mettede
fettsyrer per 100 g. Denne forenklingen har vi gjort for å være i tråd med deklarering av mettede
fettsyrer i næringsdeklarasjonen.
De foreslåtte endringene medfører at flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet, samtidig som
de sikrer at Nøkkelhullet støtter opp om kostrådene.
De foreslåtte endringene i gruppene er forklart i tabellen.
Næringsmiddelgruppe
9 Knekkebrød,
skonroker

Foreslåtte endringer med begrunnelse.
Vennligst bruk nummereringen i høringssvaret.
1. Det foreslås at ferdig melmiks for knekkebrød, hvor bare væske
og eventuelt gjær skal tilsettes, også inngår i gruppe 9.
Formålet med endringen er å gi mulighet for at flere produkter
kan merkes med Nøkkelhullet.

10 Pasta

2. Det foreslås at pasta som inneholder grønnsaker (unntatt
poteter), belgfrukter (unntatt peanøtter) eller rotgrønnsaker også
inkluderes i gruppe 10. Dette gjelder både fersk og tørr pasta.
I pasta som inneholder grønnsaker (unntatt poteter), belgfrukter
(unntatt peanøtter) eller rotgrønnsaker, medregnes ikke den
andelen av produktet som utgjøres av disse, ved beregningen
av fullkornsmengden.
Formålet med endringen er å gi mulighet for at flere produkter
kan merkes med Nøkkelhullet, samtidig som endringen støtter
opp om kostrådene om å spise mer grønnsaker og fullkorn.

22 Produkter
fremstilt av
minst 50 %
foredlede
fiskerivarer

3. Den foreslåtte endringen angående panerte produkter, betyr at
bare panerte produkter er underlagt kravet om at tilberedningen
ifølge produsentens anvisning, ikke må tilføre produktet fett.
Ikke-panerte produkter dekkes ikke av dette kravet.
Formålet med endringen er å gi mulighet for at flere produkter
kan merkes med Nøkkelhullet.

24 Produkter
som inneholder
kjøtt

4. Det foreslås at kriteriene for gruppen endres slik at minst 50 %
av produktet skal være framstilt av kjøtt, korn (100 % fullkorn),
grønnsaker (unntatt poteter), belgfrukter (unntatt peanøtter) eller
rotgrønnsaker. Innholdet av kjøtt skal være minst 20 % av
produktet.
Formålet med endringen er i større grad å inkludere produkter
som består av kjøtt kombinert med grønnsaker, fullkorn og
belgfrukter, i gruppen. Dette gir mulighet for at flere produkter
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kan merkes med Nøkkelhullet. Endringen støtter også opp om
kostrådene om å spise mer grønnsaker og fullkorn.
5. Den foreslåtte endringen angående panerte produkter betyr at
bare panerte produkter er underlagt kravet om at tilberedningen,
ifølge produsentens anvisning, ikke må tilføre produktet fett.
Ikke-panerte produkter dekkes ikke av dette kravet.
Formålet med denne endringen er å gi mulighet for at flere
produkter kan merkes med Nøkkelhullet.
25 Helt eller
delvis
vegetabilske
produkter

6. Hovedbeskrivelsen av gruppen foreslås endret fra "Vegetabilske
produkter" til "Helt eller delvis vegetabilske produkter".
Formålet med endringen er å tydeliggjøre hvilke matvarer som
tilhører gruppe 25, inkludert at produkter som tilhører gruppen
ikke nødvendigvis er 100 % vegetabilske produkter.
7. Det foreslås at kravet "består av minst 60 % vegetabilske
råvarer" erstattes med krav om at produktene skal bestå av
minst 50 % korn (100 % fullkorn), grønnsaker (unntatt poteter),
belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter eller vegetabilsk
protein. Vegetabilsk protein kan være hveteprotein,
soyaprotein, erteprotein, mykoprotein, etc.
Endringen er med på å tydeliggjøre hvilke produkter som inngår
i gruppe 25.
8. Den foreslåtte endringen angående panerte produkter betyr at
bare panerte produkter er underlagt kravet om at tilberedningen,
ifølge produsentens anvisning, ikke må tilføre produktet fett.
Ikke-panerte produkter dekkes ikke av dette kravet.
Formålet med denne endringen er å gi mulighet for at flere
produkter kan merkes med Nøkkelhullet.
9. Det foreslås at kravet til mettede fettsyrer uttrykkes i gram per
100 g i stedet for i prosent av det totale fettinnholdet. Hensikten
med endringen er å la produkter som har et lavt fettinnhold
inneholde den samme mengden mettet fett per 100 g, som
produkter med høyere fettinnhold.
Endringen gir mulighet for at flere produkter kan merkes med
Nøkkelhullet.
10. Fordi mange grønnsaker, for eksempel rotgrønnsaker, har et
relativt høyt innhold av sukker (eksempelvis ca. 10 g per 100 g
for rødbeter), foreslås det at kravet til sukker endres fra "sukker
ikke mer enn 3 g per 100 g" til "tilsatt sukker ikke mer enn
3 g per 100 g”.
Formålet med denne endringen er å gi mulighet for at flere
produkter kan merkes med Nøkkelhullet.
11. Det foreslås å innføre en ny undergruppe for skivede
påleggsprodukter, gruppe 25 a). For denne undergruppen
foreslås det å innføre et krav til innhold av salt på høyst 1,5 g
per 100 g.
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Formålet med denne endringen er å gi mulighet for at flere
produkter kan merkes med Nøkkelhullet.
Generelle
endringer for
gruppene 26-31

12. De porsjonsbaserte kravene for energi og salt, foreslås slettet.
Hensikten med dette er å forenkle kriteriene, gi mulighet for at
flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet og gi større
fleksibilitet i markedsføringen.
13. Kravene til andel energi fra fett og andel energi fra mettet fett
foreslås slettet. I stedet innføres det krav til maksimalt innhold
av mettede fettsyrer per 100 g. Ifølge NNR anbefales mindre
enn 10 energiprosent fra mettet fett. I praksis tilsvarer dette
omtrent 1,5 g mettet fett per 100 g for de fleste ferdigretter. For
gruppene 28 og 29 foreslås det krav til mettet fett på høyst 2,0 g
per 100 g. Et innhold av mettet fett på mindre enn 10
energiprosent for disse gruppene, tilsvarer i praksis en høyere
mengde mettet fett per 100 g enn i de andre gruppene blant
ferdigretter.
Hensikten med de foreslåtte endringene er å forenkle kriteriene
og gi mulighet for at flere produkter kan merkes med
Nøkkelhullet.
14. Kriteriene for fettinnhold per 100 g foreslås slettet. NNR legger i
større grad legger vekt på å begrense innholdet av mettet fett i
kostholdet, enn totalt fettinnhold.
Formålet med endringen er å forenkle kriteriene og gi mulighet
for at flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet.

26 Ferdigretter
med
grønnsaker, en
proteindel og en
karbohydratdel

15. Det presiseres at produkter som tilhører denne gruppen omfatter
ferdigretter som inneholder grønnsaker, samt en proteindel og
en karbohydratdel. Kravet om at produktene skal utgjøre et
hovedmåltid slettes, da dette kravet anses som overflødig.
Formålet med endringen er å tydeliggjøre hvilke produkter som
faller innenfor gruppe 26.
16. Kravet til fullkorn er presisert for å forklare at det er de
kornvarene som inngår i karbohydratdelen, som må oppfylle
kravet. For eksempel vil mel brukt til panering av kjøtt eller til
jevning av saus, ikke være omfattet av kravet til innhold av
fullkorn.

27 Ferdigretter
med grønnsaker
og ev. en
proteindel eller
en
karbohydratdel
(tidligere gruppe
31)

17. Det foreslås å slette kravet "som ikke er ment å utgjøre et
hovedmåltid", slik at produkter som måltidssalater som
markedsføres som hovedmåltid, også kan inngå i gruppe 30.
18. Det tydeliggjøres at produktene i denne gruppen må bestå av
minst 50 % grønnsaker, eller minst 50 % grønnsaker og en
proteindel eller en karbohydratdel.
19. Kravet til fullkorn foreslås endret for å tydeliggjøre at det bare er
en eventuell karbohydratdel som må tilfredsstille kravet. For
eksempel vil mel brukt til panering av kjøtt eller til jevning av
saus, ikke være omfattet av kravet til innhold av fullkorn.

28 Piroger,
pizzaer,
vårruller, andre
paier enn

20. Formuleringen "basert på en korndel" foreslås slettet. I tillegg
endres fullkornskravet til minst 15 % fullkorn, beregnet ut fra
korndelens tørrstoffinnhold, for produkter som inneholder minst
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dessertpaier og
lignende
produkter

50 g grønnsaker (unntatt poteter), belgfrukter (unntatt
peanøtter), rotgrønnsaker eller frukt og bær per 100 g.
21. Hensikten med denne endringen er å gi større muligheter for
produktutvikling slik at for eksempel grønnsaker kan erstatte
korndelen i gruppen.

29 Smørbrød,
bagetter, wraps
og lignende
produkter

22. Ordlyden "basert på en korndel" foreslås slettet. Hensikten er å
også inkludere produkter som ikke er basert på korn i gruppen.
Eksempler er potetsmørbrød og eggewraps.
23. I tillegg endres fullkornskravet til minst 15 % fullkorn, beregnet
på korndelens tørrstoffinnhold, for produkter som inneholder
minst 50 g grønnsaker (unntatt poteter), belgfrukter (unntatt
peanøtter), rotgrønnsaker eller frukt og bær per 100 g.
24. Formålet med denne endringen er å gjøre det lettere å merke
produkter med en større andel grønnsaker med Nøkkelhullet og
dermed gi mulighet for at flere produkter kan merkes med
Nøkkelhullet.

30 Supper
(tidligere gruppe
29 og 30)

25. Det foreslås at de to suppekategoriene (tidligere gruppe 29
fiske- eller kjøttsupper og gruppe 30 supper uten fisk eller kjøtt)
slås sammen til en ny gruppe 29 med navnet "Supper".
Kriteriene for supper bør være de samme enten suppene er
laget med eller uten fisk eller kjøtt.
26. Det foreslås at grønnsakskriteriet for suppekategorien er minst
35 g per 100 g. Til nå har kravet vært minst 28 g per 100 g for
tidligere gruppe 29 og minst 50 g per 100 g for tidligere gruppe
30.
27. Kravet til fullkorn foreslås endret for å tydeliggjøre at det bare er
en eventuell korndel, for eksempel brød eller pasta, som skal
oppfylle kravet, og ikke mel som brukes til å jevne suppen.
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