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NØKKELHULLET VEDLEGG HØRINGSSAMMENSTILLING – INNSPILL OG VURDERINGER

Næringsmiddelgruppe
10 Pasta

Foreslåtte endringer med
begrunnelse før høring

Endringer etter høring med vurdering

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.

Høringsinstansens syn
Ingen av høringsinstansene kommenterte dette forslaget.

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.

22 Produkter
fremstilt av
minst 50 %
foredlede
fiskerivarer

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

Vår vurdering
Endringen åpner for at gruppe 10 også omfatter pasta (fersk og tørr) som
inneholder grønnsaker (unntatt poteter), belgfrukter (unntatt peanøtter)
eller rotgrønnsaker. Dette gir mulighet for at flere produkter kan merkes
med Nøkkelhullet, samtidig som endringen støtter opp om kostrådene om
å spise mer grønnsaker og fullkorn.
Pasta som oppfyller kravene i gruppe 10 kan inngå som del i ferdigretter.
Veiledereden vil gi eksempler på dette.
Vi har i ettertid sett at det er logisk at også andre grupper hvor
kornbaserte produkter utgjør hele eller en ingrediens i produktene i
gruppen, endres tilsvarende. Det finnes i dag tilsvarende
produkter på markedet som er produsert av grønnsaker, belgvekster og
rotfrukter. Derfor har
vi også i gruppene 4 mel og gryn, 6 kornblandinger og frokostkorn, 7 grøt
og grøtpulver,
8 a og b brød og brødmikser endret tilsvarende som i gruppe 10.
Høringsinstansens syn
Findus og NHO Mat og Drikke ønsker at kravet til andel fiskerivarer
reduseres fra 50 % til 30 % i gruppe 22.
Animalia/KLF/MatPrat foreslår å åpne for at også fiskeprodukter med
mindre enn 50 % fisk kan inneholde fullkorn, grønnsaker eller belgfrukter,
slik som i gruppe 24.
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24 b) og c)

25 Helt eller
delvis
vegetabilske
produkter

produkter dekkes ikke av dette
kravet.

Vår vurdering:
Forslag til endringer i denne gruppen er av såpass betydning at den vil
innebære at forskriften må gjennom en ny høringsrunde, noe som ikke er
ønsket. Beskrivelse av gruppe 22 endres derfor ikke i denne omgang.

Endret fra
– sukkerarter høyst 3 g/100g
til
– tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100g
Hovedbeskrivelsen av gruppen
foreslås endret fra "Vegetabilske
produkter" til "Helt eller delvis
vegetabilske produkter".

I vilkårene for gruppen har vi i ettertid sett en maksimal grense på 3 g
sukkerarter kan hindre bruk av rotfrukter i produktene, vi endrer derfor
kravet til 3 g tilsatte sukkerarter.

Formålet med endringen er å
tydeliggjøre hvilke matvarer som
tilhører gruppe 25, inkludert at
produkter som tilhører gruppen ikke
nødvendigvis er 100 % vegetabilske
produkter.

Høringsinstansens syn
Nortura, Animalia/KLF/MatPrat og Norsk Forening for
Ernæringsvitenskap synes det er uklart hva som menes med «helt eller
delvis vegetabilske produkter» og hvilke produkter som inngår.
Nortura foreslår å fjerne «helt eller delvis» siden vegetabilsk brukes om
både det som vanligvis omtales som et vegetabilsk kosthold, som kan
inneholde melk og/eller egg, og et vegansk kosthold som er helt uten
animalske produkter. Animalia/KLF/MatPrat ønsker avklaring om egg og
meieriprodukter inngår i «delvis vegetabilske produkter» og om gelatin fra
storfe og svin kan inngå i «helt vegetabilsk».

Vår vurdering:
Det foreslås at kravet "består av
Vi mener det er nødvendig å beskrive gruppen med helt og delvis
minst 60 % vegetabilske råvarer"
vegetabilske produkter for å presisere at gruppen omfatter både
erstattes med krav om at produktene produkter hvor animalske komponenter inngår og produkter
skal bestå av minst 50 % korn (100
som er veganske. Produkter som tilhører gruppen, er ikke nødvendigvis
% fullkorn), grønnsaker (unntatt
100 % vegetabilske produkter. Dette er viktig for å sikre at ingen
poteter), belgvekster (unntatt
produkter blir ekskludert.
peanøtter), rotfrukter eller
vegetabilsk protein. Vegetabilsk
Meieriprodukter og egg inngår i «delvis vegetabilske produkter». Vi har i
protein kan være hveteprotein,
forskriftsutkastet etter høring endret begrepet «vegetabilsk protein» til
soyaprotein, erteprotein,
«ikke animalsk protein» Dette er gjort for å tydeliggjøre at også
mykoprotein, etc.
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mykoprotein etc som ikke er vegetabilsk, men heller ikke er animalsk, kan
brukes i denne gruppen.
Gruppen er ikke navnsatt med tanke på bruken av begrepene vegansk og
vegetarisk. Den generelle merkingen av produkter som hører inn under
denne gruppen må gjøres etter kravene i matinformasjonsforskriften og
oppfylle kravene til god opplysningspraksis.
Forklaring av betegnelsene og eksempler på produkter som tilhører og
ikke tilhører gruppen vil bli gitt i veilederen.
26 Ferdigretter
med
grønnsaker,
en proteindel
og en
karbohydratdel

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 klargjøre hvilke
produkter som faller innenfor gruppe
26.

Høringsinstansens syn
Fjordland ønsker en tydeligere forklaring av hvilke typer ferdigretter som
inngår eller ikke inngår i gruppe 26 og 27, og at komponenter som er
ment å utgjøre en del av et måltid kan omfattes av gruppene. Det savnes
en gruppe for måltidskomponenter uten grønnsaksinnhold, som for
eksempel kjøttkaker med saus. Forbrukerrådet ønsker også en tydeligere
forklaring på hvilke typer ferdigretter som inngår i disse to gruppene.
Vår vurdering
Det er et mål å øke grønnsakinntaket i befolkningen. Det er satt krav til
mengde grønnsaker i disse gruppene for å bidra til økt innhold av
grønnsaker i ferdigretter. Måltidskomponenter uten grønnsaker, som for
eksempel kjøttkaker med saus, innplasseres i gruppe 24 hvis vilkårene er
oppfylt. Hvilke ferdigretter som inngår eller ikke inngår i gruppe 26 og 27
vil bli beskrevet i veilederen.
Høringsinstansens syn
Animalia/KLF/MatPrat mener det bør defineres hva som menes med
«protein- og karbohydratdel». Hvis proteindelen er kjøtt, kan det være
vanskelig å finne ut om produktet hører inn under gruppe 24 eller gruppe
26 som har forskjellige kravene til innhold av næringsstoffer. De mener
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det ikke bør ha betydning om de vegetabilske komponentene er blandet
med kjøtt eller om de ligger hver for seg i en pakning.
Vår vurdering
Det framgår av forskriften at gruppe 26 omfatter ferdigretter med tre
komponenter (grønnsaker, en proteindel og en karbohydratdel) til forskjell
fra gruppe 24 som omfatter produkter som inneholder kjøtt som kan ha
blandet inn korn og/eller grønnsaker. Produkter i gruppe 24 er enkomponent produkter. Hvilke produkter som hører til gruppe 24, 26 og 27
vil bli forklart i veilederen med eksempler.
Høringsinstansens syn
Fjordland ønsker at pasta m/grønnsaker o.l. kan inngå som del av
ferdigretter.
Vår vurdering
Pasta som oppfyller kravene i gruppe 10 kan inngå i gruppe 26 og 27.

