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beslutade den 16 mars 2005. 

 Med stöd av 25 § livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver Livs-
medelsverket att tre nya punkter, punkterna 7-9, med följande lydelse skall 
läggas till i Avsnitt 1 i bilagan till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2002:47) om märkning av vissa livsmedel. 
_______________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 maj 2006. Produkter som inte över-
ensstämmer med dessa föreskrifter men som märkts före den 20 maj 2006 får 
dock saluhållas tills lagren tar slut. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 
 
 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 25 § 1993:1376. Jfr även kommissionens 
direktiv 2004/77/EG av den 29 april 2004 om ändring av direktiv 94/54/EG beträffande märk-
ningen av vissa livsmedel som innehåller glycyrrhizinsyra och ammoniumsalt av glyzyrrhizin-
syra (EUT L 162, 30.4. 2004, s. 76, Celex 304L0077). 



2 
 

 
LIVSFS 2005:5 

Bilaga 
(till LIVSFS 2002:47) 

 
Slag eller kategori av livsmedel Uppgifter 
7. Konfektyrvaror eller drycker som 
 innehåller minst 100 mg/kg eller   
 minst 10 mg/l av glycyrrhizinsyra 
 eller dess ammoniumsalt, till följd 
 av att något av dessa ämnen eller 
 lakritsrot (Glycyrrhiza glabra) 
 tillförts. 
 Värdena skall tillämpas på produkter 
 i konsumtionsfärdigt skick eller 
 efter beredning enligt tillverkarens 
 anvisningar. 

Orden ”innehåller lakrits”.  
Uppgiften skall anges omedel-
bart efter ingrediensförteck-
ningen, om inte ordet ”lakrits” 
redan återfinns i denna eller i 
den beteckning under vilken 
produkten säljs.  
Om ingrediensförteckning  
saknas, skall uppgiften anges 
nära den beteckning under vilken 
produkten säljs. 
 

8. Konfektyrvaror som innehåller minst 
 4 g/kg glycyrrhizinsyra eller dess 
 ammoniumsalt, till följd av att något 
 av dessa ämnen eller lakritsrot 
 (Glycyrrhiza glabra) tillförts. 

 

Texten ”innehåller lakrits – 
personer som lider av högt 
blodtryck bör undvika för högt 
intag”.  
Texten skall läggas till efter 
ingrediensförteckningen. 
Om ingrediensförteckning 
saknas, skall texten anges nära 
den beteckning under vilken 
produkten säljs. 
 

9. Drycker som innehåller minst         
 50 mg/l glycyrrhizinsyra eller dess 
 ammoniumsalt, till följd av att något 
 av dessa ämnen eller lakritsrot 
 (Glycyrrhiza glabra) tillförts.  
 För drycker som innehåller mer än     
 1,2 volymprocent alkohol omfattas 
 dock endast sådana som innehåller 
 minst 300 mg/l.  
 Värdena skall tillämpas på produkter 
 i konsumtionsfärdigt skick eller 
 efter beredning enligt tillverkarens 
 anvisningar. 

Texten ”innehåller lakrits – 
personer som lider av högt 
blodtryck bör undvika för högt 
intag”.  
Texten skall läggas till efter 
ingrediensförteckningen. 
Om ingrediensförteckning 
saknas, skall texten anges nära 
den beteckning under vilken 
produkten säljs. 
 

 


