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Information om allergener i ekologiska produkter 

De ekologiska produkter Pepparberg hanterar, förpackar och säljer är obehandlade 

naturprodukter, och innehåller endast den ekologiska råvaran, utan tillsatser. 

Ingen förädling av produkterna sker med tillsatser av allergener enligt EU 1169/2011. 

Vissa ekologiska produkter är ekologiskt odlade, andra är vildplockade och sedan laboratorietestade 

för förekomst av bekämpningsmedel enligt EU 2007/834 // EU 2018/848. 

Förutom behandling med koldioxid (i förekommande fall) för att eliminera eventuella levande 

organismer är produkterna obehandlade, och endast maskinellt förändrade till sin minsta enhetsvikt 

(torkning, hackning, krossning, malning). 

Vi bedömer kontamineringsrisken med allergener som låg, men den kan aldrig helt uteslutas, och 

Pepparberg AB kan därmed inte heller lämna någon fullständig garanti för att en ekologisk 

naturprodukt är 100% fri från allergener. 

Pepparberg hanterar och förpackar för närvarande följande allergener, enligt specifikation i EU 

1169/2011, bilaga II; ”Ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans”; 

- Senapsfrön, senapspulver 

- Kryddblandningar där senapsfrön och/eller senapspulver ingår som ingrediens 

 

För närvarande förekommer allergener i följande blandprodukter; 

Art 2830 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (25 g) 

Art 2831 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (50 g) 

Art 2832 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (100 g) 

Art 2833 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (250 g) 

Art 2834 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (500 g) 

Art 2835 Allround Grill Rub · Kryddmix · EKO (1000 g) 

 

Detta dokument ersätter alla tidigare revisioner. 

Senast uppdaterad: 2022-05-04 

 

mailto:info@pepparberg.se
http://www.pepparberg.se/

