
Gør det let at overholde regler for 
allergenmærkning
ØJEBLIKKELIG FØDEVARESIKKER MÆRKNING: FLEKSIBEL, NØJAGTIG, 
PROFESSIONEL: PERFEKT TIL DINE DISPLAY
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Fødevaresikker mærkning der overholder reglerne  
Med ikrafttrædelsen af forordningen om fødevareinformation til forbrugere (EU FIC, EU Food Information 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?  

Vi kan godt forstå, hvis du kæmper lidt med det – derfor har lavet vores fødevaresikre kort og bånd, så du kan printe 
dine egne tilpassede plastmærkater og oplysninger. Dermed kan du blive ved med at overholde reglerne, yde en 
bedre service og bevare forretningseffektiviteten... og sågar give dit brand et imagemæssigt løft på samme tid!

Lovgivningen  
EU-forordning Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugere gælder 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 oplysninger kan fås 
ved henvendelse til 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 
overholder EC 1935/2004 og er godkendt af ISEGA til 
brug på fødevarekort.  

Forstærker dit brand…

• Kan tilpasses helt frit

• Hurtig oprettelse og opdatering: gør det lettere at 
overholde reglerne

• Nøjagtig og konsistent reproduktion af dine design

• Langtidsholdbare og lette at rengøre (kan tåle 
opvaskemaskine!) 

• Begrænser risikoen for fejl ved at importere data 
direkte fra dine databaser

• Lette at reproducere, hvis du er nødt til at ændre 
produkt- eller prisoplysninger

• Tilføj fotos eller billeder som blikfang 

• Giver en mere ensartet præsentation på tværs af 
produktgrupper

Giver dig muligheder...

•  Måske allergenoplysninger på bagsiden med 
fængende produktinformation på forsiden?

• Eller allergenoplysninger på begge sider så kunder og 
personalet kan finde informationerne på egen hånd?

Det hjælper alt sammen med at skabe et professionelt 
image, bibeholde forretningseffektiviteten og sikre, at 
du overholder reglerne.

Funktioner

• True Colours® ix Series™ ZXP Series 3 kvalitetsbånd 
med intelligent medieteknologi

• Økovenlige, højkapacitets Load-N-Go™ båndpatroner, 
der er lette at sætte i

• ZRaster™ værtsbaseret billedbehandling 

• Automatisk kalibrering af bånd 

• USB-tilslutning 

• Microsoft®-certificerede Windows®-drivere 

• Print Touch NFC-mærke giver adgang til online 
printerdokumentation og -værktøjer 

• Tildækket kortbakke til 100 tomme kort (0,76 mm) 

• Udbakke med kapacitet til 45 kort (0,76 mm) 

• LCD-skærm på 16 tegn til brugerbetjening 

• 300 dpi (11,8 pkt./mm) printopløsning 

• To års garanti på printeren 

• Originalt printhoved med to års levetid (ubegrænset 
antal print) 

• Kensington®-lås

Fordele ved den fødevaresikre kortløsning 

*Pr. dobbeltsidet kort i sort/hvid; enkeltsidede kort i sort/hvid tager  
ca. 5 sekunder at printe.
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Forestil dig, at du kunne printe de iøjnefaldende 
fødevaresikre allergenkort, når du har brug for dem – 
med blot et par tryk på nogle knapper.

Så enkelt er det rent faktisk med en Zebra-løsning til 
fødevaresikre kort.



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

DE RETTE OG NØDVENDIGE 
ALLERGENINFORMATIONER LIGE 
VED HÅNDEN

RESULTATER DER ER LETTE AT 
TILPASSE, FØDEVARESIKRE OG 
LETTE AT RENGØRE (KAN TÅLE 
OPVASKEMASKINE!)

HURTIGT PRINT, HURTIG 
OPDATERING, LANG HOLDBARHED 
OG PROFESSIONELT LOOK

FOR HVIS DU KAN LEVE OP TIL – 
ELLER SÅGAR OVERSTIGE – DERES 
FORVENTNINGER, VIL DE BLIVE VED MED AT 
KOMME TILBAGE!
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Et overblik over dit 
ansvar

ER DU EN LEVERANDØR AF 
FØDEVARER, DER IKKE ER 
EMBALLERET PÅ FORHÅND?

HVIS DU IKKE OVERHOLDER  
REGLERNE, KAN DU RISIKERE  
EN STOR BØDE

HVIS DET ER TILFÆLDET, SKAL DU 
DEKLARERE ENHVER FOREKOMST  
AF FØLGENDE 14 ALLERGENER

Det er du, hvis du gør en eller flere af  
følgende ting...

•  Sælger fødevarer, som du selv pakker ind (kød og 
pålæg, bagværk, sandwich, kager, delikatesseprodukter, 
bakker med fødevarer med flere ingredienser eller andre 
fødevarer der ikke er emballeret)

• Serverer måltider på en café, restaurant, bar eller grillbar

• Sørger for catering til f.eks. skoler, hospitaler, plejehjem 
eller militæret

• Tilbyder catering til fester, konferencer eller andre 
begivenheder, inklusive buffeter

• Tilbyder mobil catering (inden for EU-medlemslandene), 
inklusive catering på stedet, på både eller på tog

Det er vigtigt at huske...

•  Det er ikke længere tilstrækkeligt at angive,  
at du ikke ved, om der er allergener til stede

• Det er ikke længere tilstrækkeligt at angive,  
at alle fødevarer “muligvis” indeholder 
allergener

• Mundtlige erklæringer skal understøttes  
af trykt information om nødvendigt

Og husk... de kan ofte skjule sig i saucer og krydderier – 
og sågar i brød!

Sennep NødderMælk

Sesamfrø Soja Sulfitter

Bløddyr

Glutenholdige 
kornprodukter

Æg FiskKrebsdyr

€€

Lupin

Jordnødder

Selleri
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ZEBRA ZXP SERIES 3 PRINTER
ZXP Series 3 er den mest 
omkostningseffektive  
kortprinter i sin klasse med  
et stort funktionsudvalg, 
fremragende printkvalitet  
og lave ejeromkostninger.

FØDEVARESIKRE KORT  
Enkelt- eller dobbeltsidede, ISO-
kompatible og støvfri PVC-kort med 
glatte kanter; i mat sort eller blank hvid; 
giver flotte resultater i sort/hvid med 
letlæselig tekst og skarpe billeder.

FØDEVARE SIKRE BÅND
Økovenlige, højkapacitets Load-N-Go™ bånd, der 
er lette at udskifte; består nu af mindre plast og 
mere biologisk nedbrydeligt materiale.

ALT HVAD DU BEHØVER FOR 
AT OVERHOLDE REGLER FOR 
ALLERGENMÆRKNING...

ZEBRA-LØSNINGEN TIL FØDEVARESIKRE KORT: OVERHOLDER REGLERNE FOR DIG; 
HJÆLPER DIG PERSONALE; IMPONERER DINE KUNDER… DET ER REN WIN/WIN! 

BESTIL DIN I DAG PÅ WWW.ZEBRA.COM


