
idonline gør det let
at overholde regler
for fødevaremærkning
Zebra har udviklet fødevaresikre kort og farvebånd, så du nemt 
kan printe dine egne tilpassede prisskilte og nemt overholde 
reglerne for mærkning. Giv dine prisskilte et professionelt præg 
med billeder og eget logo. idonline hjælper dig hurtigt i gang.

Læs mere om fødevaremærkning på næste side...

P R I S S K I L T E
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APPELSINMARMELADEOrange marmalade

Økologisk
Organic LaktosefriLactose-free

GlutenfriGluten-free

Friskbagterundstykker
3 stk. 20,-

Cafe

Kr. 3.990
Spar kr. 5.860

Kampagnepris
KÆMPE
RABAT!

Startpakke til prisskilte
Hos idonline kan du bestille en komplet startpakke med 
printer, kort, farvebånd og designsoftware. Så er du klar til at 
gå i gang. Uanset om du ønsker at printe studiekort, idkort, 
gavekort, medlemskort, lånerkort eller prisskilte.
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Friskbagte

rundstykker

3 stk. 20,-

Bagel med

ost og skinke

1 stk. 35,-
Fødevaresikker mærkning, 
der overholder reglerne
Med ikrafttrædelsen af forordningen om fødevareinformation til forbrugere (EU FIC, EU Food Informa-
tion for Consumers) er du nu nødt til at oplyse en lang række allergenoplysninger for dine kunder. 
Hvordan sørger du selv for at holde oplysningerne nøjagtige og opdaterede? Bruger du håndskrevne 
noter og lister? Er det ærligt talt ikke lidt besværligt?

Kontakt os, hvis du ønsker mere information om fødevaremærkning, og hvordan vi kan hjælpe

EU-forordning Nr. 1169/2011 om fø-
devareinformation til forbrugere gæl-
der for alle tjenesteorganisationer, der 
serverer ikke-emballerede fødevarer 
eller fødevarer emballeret på stedet til 
øjeblikkelig indtagelse, og den kræver, 
at de oplyser informationer om alle de 
fødevarer, der indeholder en eller flere 
af 14 allergener på EU’s liste.

Du skal vise en liste over allergener for 
hver fødevare/ret på et fremtrædende 
sted – f.eks. på en menu, en tavle eller 
et produktinformationskort – eller du 
skal gøre det klart, at sådanne oplys- 
ninger kan fås hos personalet. 

Du skal desuden have en trykt version 
med fødevarespecifikke informationer 
at udlevere til dine kunder, hvis de 
beder om en.

Zebra-løsningen til fødevaresikre kort 
kan klare det hele ganske enkelt på 
få, hurtige trin… du har et mærket 
plastkort med alle de nødvendige 
oplysninger på højst 10 sekunder!*

Vores kort er testet til at overholde 
EU-forordning Nr. 10/2011 (14. januar 
2011 med ændringer); båndene over-
holder EC 1935/2004 og er godkendt 
af ISEGA til brug på fødevarekort. 

*Pr. dobbeltsidet kort i sort/hvid; enkeltsidede kort i sort/hvid tager ca. 5 sekunder at printe.

3 årsager til at du har brug for en  
Zebra-løsning til fødevaresikre kort

De rette og nødvendige allergeninfor-
mationer lige ved hånden

Resultater der er lette at tilpasse, føde-
varesikre og lette at rengøre (kan tåle 
opvaskemaskine

Hurtigt print, hurtig opdatering, lang 
holdbarhed og professionelt look
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Friskbagterundstykker
3 stk. 20,-

Bagel medost og skinke
1 stk. 35,-


