Inbjudan till SILK-projekt

Får du vad du betalar för?
– Redlighetskontroller inom SILK 2019
Vem? Kontrollerna ska ske av inspektörerna i de kommuner som är anslutna till nätverket SILK.
När? Under tisdagen 14 maj till fredagen 17 maj (vecka 20) kontrolleras utvalda råvaror vid
serveringar för att säkerställa att konsumenten får det livsmedel som förväntas.
Senast tisdag 21 maj kl. 12.00 ska alla inspektioner vara rapporterade i webbformuläret. Resultatet
sammanställs och ett pressmeddelande släpps fredagen 24 maj.
Var? Serveringar som lunchrestauranger och caféer där det är möjligt att de utvalda råvarorna kan
finnas på dagens meny.
Vad omfattas? Oförpackade livsmedel som beställs utifrån en meny eller muntliga uppgifter,
avsedda för direktförtäring av konsument. Råvaror som omfattas är de som är dyrare och som skulle
kunna bytas ut mot billigare alternativ utan slutkonsumentens vetskap. De råvaror som ingår i
projektet är uppdelade i tre kategorier, vilka är följande:
1. KRAV eller ekologiskt: nöt, fläsk, fågel, ägg och grönsaker
2. Svenskt ursprung: nöt, fläsk och fågel
3. Parmesanost, parmaskinka, oxfilé, fetaost, olivolja
Antal råvaror som ska kontrolleras per inspektion bestäms av inspektören utifrån vad som serveras
från menyn den aktuella kontrolldagen, dock är förväntningen att 1–3 råvaror kan kontrolleras per
inspektion. Minst en råvara inom varje kategori väljs ut om det är möjligt. I första hand väljs KRAV,
ekologiskt och svenskt ursprung ut för kontroll. Det krävs då att inspektören väljer serveringar som
kan tänkas ha detta på menyn.
Hur? Verifiera att det som står på menyn eller presenteras muntlig stämmer överens med det som
faktiskt serveras. Verifiering kan ske genom t.ex. jämförelse mellan den information som ges till
konsumenten och information från leverantören via förpackningen, följesedel eller annat dokument. I
de fall en servering använder både den dyrare och den billigare råvaran till olika rätter kan
massbalansberäkning vara aktuellt. Ta gärna hjälp av den framtagna checklistan och lathunden vid
kontrollen.
Rapportering? Rapportering av resultatet ska ske senast tisdag den 21 maj 2019 kl. 12.00 genom
en länk till webbformuläret som skickas ut i samband med att projektet startar. Observera att det krävs
en rapportering för varje genomförd inspektion.
Frågor? Projektgruppen består av:

Mona Bach, Stockholm stad, mona.bach@stockholm.se

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

