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Ingrediensförteckning, märkning samt innehållsförteckning av vin. 
 

Ingrediensförteckning av vin 
 

Alla livsmedel inom EU skall ha en ingrediensmärkning. Men! Ett undantag gäller drycker 

med mer än 1.2 % alkohol d.v.s. alla viner! Ingrediensmärkning får dock anges frivilligt. 

I ingrediensförteckning skall anges alla råvaror och alla tillsatser som använts vid tillverkning 

av vinet. Tillsatserna skall anges i avtagande ordning efter vikt. Mängderna behöver inte 

anges. I ingredienser skall alltså INTE stå vad som finns i den färdiga produkten! Man får inte 

ange det som inte använts t.ex. ”vinet är fritt från pesticider”. Gällande regelverk är EU 

förordning 1169/2011 samt Livsmedelsverkets skrift ”Information till livsmedelsföretagare 

om alkoholhaltiga drycker, tillverkning och märkning”. 

För ett naturvin som görs av must från vindruvor och utan tillsats av jäst eller kemikalier med 

undantag av sulfit blir ingrediensförteckningen kort: 

Ingredienser: 

 Druvmust - Råvara 

 Sulfit E220 - Hållbarhet 

 

För ett ”vanligt” vin tillåts ca 50 olika tillsatser. För ekologiska ca 35 olika. 

Ingrediensförteckningen kan bli lång för dessa typer av viner. För varje tillsats skall även stå 

vilken typ av tillsats det är t.ex. Askorbinsyra - pH justering. Exempel för ett ”vanligt” vin: 

Ingredienser: 

 Druvmust - Råvara 

 Zymaflore Jäst X5 - Jäsning 

 Ammoniumbisulfit - Jäsning 

 Kaliumferrocyanid - Jästjustering 

 Tannin VR Supra – Smak, textur 

 Ekchips Nobile Spice – Smak, textur 

 Askorbinsyra – pH justering 

 Ureas - Stabilisering 

 Gummi arabicum - Behandling 

 Mjölksyrebakterier – Avsyrning 

 Kopparsulfat – Lukt och smakpåverkan 

 Isinglass - Klarning 

 Casein - Klarning 

 Sulfit E220 - Hållbarhet 
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Märkning av vin 

Märkningsförskrifterna gäller vin som enligt EU definieras som jäst dryck av nyligen 

skördade druvor eller druvmust. Alkoholhalt mellan 8.5 – 15.0 % och total syra >3.5 

gram/liter. Märkning skall finnas på flaskans etiketter. EU 1308/2013 artikel 117-121. EU 

607/2009 artikel 49-72. 

Obligatorisk märkning skall innehålla: 

 Varubeteckning t.ex. Rött vin från EU 

 Ursprung 

 Volym ml 

 Alkoholhalt % 

 Producent 

 Importör 

 Text ”Innehåller sulfiter” vid mer än 10 mg/liter 

 Märkning av andra allergiframkallande ingredienser 

 Sockerhalt g/l – obligatoriskt enbart för mousserande viner. 

 

Frivillig märkning får innehålla: 

 Sockerhalt g/liter 

 EU-logo 

 Uttryck för vissa produktionsmetoder (Ekologiskt, Biodynamiskt, Naturvin) 

 Produkttyp 

 

Särskilt godkännande krävs för nedanstående. Livsmedelsverket beviljar tillstånd. 

 Årgång 

 Namn på druvsort 

 

 

Innehållsförteckning och övrigt: 

Innehållsförteckning är något helt annat än ingrediensförteckning. Det är inget krav från 

myndigheter utan upp till producenterna vad som skall vara med i en förteckning. Där kan 

man ange vad som finns i det färdiga vinet. Det kan vara kemiska analyser, typiska smaker 

och aromer t.ex. Druvsorter och andelar, Alkoholhalt %, Sockerhalt g/l, Glycerin g/l, Syra g/l, 

pH, Systemiska pesticider mg/l, Histamin mg/l, Sulfit mg/l. Innehållsförteckningar får dock 

inte anges på flasketiketter. 

Vinrecensioner är heller inte reglerade och liksom i artiklar om vin kan författaren fritt 

uttrycka sina åsikter. Även hälsopåståenden är tillåtna. 

För annonser (reklam) gäller särskilda regler. Bl.a. får hälsopåståenden inte förekomma. I 

bilder på flaskor får bilder på attraktiva tillbehör inte förkomma (T.ex. bild flaska med vitt vin 

och en hummer). För annonser i tryckta media måste det finnas med speciella varningstexter. 

Däremot inte för publiceringar via internet t.ex. annonser i Facebook. 


