
Vilka tre livsmedel har du valt? Valio Vaniljyoghurt orginal skånemejerier vaniljyoghurt coop änglamark, mild vaniljyoghurt

Vikt 1kg 1kg 1kg

pris 18,50kr/kg 22.95kr/kg 17.95kr/kg

förpackningstyp papper/plast papper/plast papper

återvinning papper, hårdplast papper, hårdplast hårdplast

Innehållsförteckning

Högpastöriserad mjölk, beredning 
(socker, vatten, förtjockningsmedel 
(modifierad majsstärkelse och 
guarkärnmjöl), aromer (bl.a. vanilj och 
vanillin), surhetsreglerande medel 
(citronsyra), yoghurtkultur, 
Lactobacillus acidofilus, 
Bifidobacterium sp. och D-vitamin.

Yoghurt (högpastöriserad mjölk, 
yoghurtkultur), vaniljberedning (socker 
modifierad majsstärkelse, 
stabalisieringsmedel (pektin)),
citronsyra,
arom,
naturlig vaniljarom

Högpastöriserad mjölk (KRAV), 
vaniljberedning (socker 6%, vatten, 
majsstärkelse (KRAV) 
förtjockningsmedel), naturliga 
vaniljaromer, surhetsreglerande medel,

levande mjölksyrakultur

e-nummer

Guarkärnmjöl E412 Kan ge upphov till 
överkänslighets- reaktioner hos 
personer som är allergiska mot ärtor, 
bönor eller jordnötter.

inga

förtjockningsmedel E 440 - pektiner, 
surhetsregelerande medel E330 - 
citronsyra framställs ur melass/ glukos

INGA HÄLSORISKER

tisdag 28 maj 13



Vilka tre livsmedel har du valt? Valio Vaniljyoghurt orginal skånemejerier vaniljyoghurt coop änglamark, mild vaniljyoghurt

Nyckethålsmärkning? vad betyder det? ingen ingen ingen

miljösymboler? inga FSC-märkt förpackning
KRAV, EU ekologiskt jordbruk-märkning

Ursprungsland, tillverkare och förpackare
Sverige, Valio Sverige Sverige, Skånemejerier, Sverige, Coop,

Förvaring? Kylvara, högst +8° -11- -11-

Bäst före datum:

16 maj - 18 april (Öppnad förpackning håller i 
ca 4-5 dagar)

5 maj - 7 april (Öppnad förpackning håller i ca 
6-7 dagar)

(oöppnad) 11 maj - 13 april

(oöppnad) 11 maj - 13 april

Annat av intresse:

Fetthalt: 2,1 % 2,5 % 2,7 %

tisdag 28 maj 13



Eftersom Coops/Änglamark vaniljyoghurt är KRAV-märkt tänker jag att jag väljer den. Varför? ko, KRAV-märkning betyder att i detta fallet att 
råvarorna är majs och kornas mat är ekologisk. Arbetarna har då också bra arbetar-förhållanden. Det tycker jag personligen är en mycket viktigt. Om en 
vara inte är KRAV-märkt kan man inte alls vara säker på att  arbetarna har bra förhållanden och inte varan heller. Varan kan då också innehålla onödiga 
tillsatser. Mestadels tillsatser som synetiska aromämnen, smakförstärkare och färgämnen. 

EUs logotyp för ekologiskt jordbruk är coops yoghurt och märkt med. Ekologiska jordbruk betyder att livsmedel är odlade utan bekämpningsmedel, 
konstgödsel eller genmanipulation. Detta är på så sätt väldigt bra för miljön. 

Många yoghurtförpackningar har en kork i plast. Detta hade inte Coops yoghurt utan är helt utav papper. Detta är mycket bra eftersom plast som också 
består av olja inte är en förnybar råvara. Papper tillhör alltså kolets naturliga kretslopp. Alltså är det också väldigt bra för miljön.

Det enda som jag kan komma på som var en nackdel med Coops var att den inte var nyckelhålsmärkt. Men det var inte heller någon av mina andra 
yoghurtar. Att en vara är nyckelhålsmärkt betyder att den innehåller mindre socker, nyttigare fetter(mindre mättade), mindre salt och mer kostfibrer. 
Yoghurten innehöll också två olika E-nummer. Självklart kollade jag upp dessa och det visade sig att det inte var några hälsorisker. Det var 
förtjockningsmedel E-440 och citronsyra E-330. 
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