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Förord
Reglerna för Biodynamisk förädling utgör kriterierna för märkning av produkter med
beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande. Förädlingsreglerna beskriver de ramar
inom vilka en kvalitetsbevarande och utvecklande bearbetning av Demeterprodukter ska
genomföras. Vid alla ställen i dessa regler där begreppet Demeter förekommer som ord, bild
eller märke är Biodynamisk implicerad. De utgör för alla avtalsparter den rättsligt bindande
grunden för Demeter- och biodynamiska produkternas kvalitet och säkerhet. Genom
Demeterreglerna anges standarden för biodynamisk odling och djurhållning av
Demeterkvalitet.
Förädlade Demeterprodukter som beskrivs i dessa regler för Biodynamisk förädling och
märks med Demeter, Biodynamisk, Biodyn eller liknande består av råvaror som odlats enligt
Demeterregler för biodynamisk växtodling och djurhållning. Vid förädling av biodynamiskt
producerade växt- och djurprodukter gäller särskilt att bevara råvarornas höga
Demeterkvalité, och att utveckla dem vidare för människans behov.
En kvalitetshöjande förädling har som mål att bevara näringsvärdet och om möjligt göra det
tillgängligt. Nuvarande näringsfysiologiska kunskap lägger vikt inte bara vid fullvärdiga
livsmedel, utan också vid att deras inre kvalitet är typiskt och harmoniskt utvecklad. Vid
förädling av en Demeterprodukt måste man ta hänsyn till detta förhållande.
Förädlingsreglerna för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande
har medvetet utformats så att hänsyn tas till viktiga förädlingsmetoder. Till sist är det varje
förädlares uppgift att handla ansvarsfullt utifrån Demeterreglerna och egen erfarenhet. Var
och en bör ständigt handla så att konsumenternas förtroende till biodynamisk odling och
Demeterkvalité motsvaras och ökar. I längden är konsumenternas upplevelse av
Demeterprodukternas ständigt höga kvalitet den bästa reklamen.
Förädlingsreglerna för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande
utarbetas internationellt av ansvariga och sakkunniga inom de enskilda branscherna och
yrkesgrupperna och fastställs av Svenska Demeterförbundet. Var och en som har avtal med
Demeterförbundet har möjlighet att delta i utvecklingen av reglerna och uppmanas göra det.
Svenska Demeterförbundet tar emot synpunkter och förslag.

Principiellt om förädling
Demetercertifierade produkter är biodynamiskt odlade och förädlade enligt Demeterreglerna
för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande samt kontrollerade
och godkända av Svenska Demeterförbundet.
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1. Målsättning
Demeterprodukter finns för människors näring, hälsovård och beklädnad. Därför står
människan i medelpunkten för alla hithörande verksamheter. Förädlingen av
Demeterprodukter har som konsekvent målsättning att bevara och om möjligt vidareutveckla
den kvalitet som åstadkommits genom den biodynamiska odlingen. Demeterlivsmedel utgör
inte bara en grund för kroppens näring, utan också för själsligt och andligt liv. Denna
omfattande syn på ett livsmedels verkan medför att man också måste ta hänsyn till
människans behov på dessa områden.

2. Grundval
Till grund för Demeterprodukternas kvalitet ligger Rudolf Steiners antroposofi. Därifrån
härstammar idéer och metoder för biodynamisk odling liksom den antroposofiskt orienterade
näringsläran. Detta innebär hänsyn inte bara till vanliga kvantitativa synpunkter utan också
till kvalitativa dimensioner av det levande, det själsliga och det andliga.

3. Förädling
Genom förädlingen skall Demeterprodukternas kvalitet och inre egenskaper bibehållas och
befrämjas. Då blir bearbetningen en förädlingsprocess, som tar vara på den kvalité som
uppnåtts genom biodynamisk odling. Förädlingsprocesser påverkar också produkternas
kvalitet. Målet måste därför vara en förädling som är anpassad till produkten och till
människans behov. Tillsatsmedel bör i stort sett undvikas. En del är onödiga på grund av att
man valt biodynamiskt odlade, högvärdiga råvaror. Andra kan undvaras genom ett rätt
handhavande eller genom användning av rätt metoder.

4. Bedömning av Demeterlivsmedel
Ett näringsmedels kvalitet är inte beroende bara av råvarorna utan också av
förädlingsprocessen. Därför används vid bedömningen av Demeterlivsmedel utöver
analytiska, mikrobiologiska och smakundersökningar också metoder som ger en helhetsbild
av livskrafterna (t ex bildskapande metoder).

5. Produktbeskrivning
Endast en produkt vars sammansättning och behandling beskrivs fullkomligt klart för
handlare och konsument, är en ärlig produkt. En klar deklaration är det första steget.

6. Ekologi
Odling, förädling och handel med Demeterprodukter skall så långt möjligt ske miljövänligt.
Vid alla åtgärder står ansvaret inför människa och natur i förgrunden.
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Avdelning A
Allmänna regler
1. Anvisningar för hantering
1.1

Allmänt

Förädlingsreglerna för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande
har antagits av medlemmarna i Demeter International den 25 juni 1999 i Sabaudia, Italien.
Reglerna uppdateras årligen genom Demeter International. Demeterförbundets regler för
förädling förutsätter att gällande lagar och förordningar följs.

1.2

Giltighetsområde

Förädlingsreglerna för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande
gäller för alla förädlare och återförsäljare som tillverkar resp. saluför Demeterprodukter.
Avtalspartner är Svenska Demeterförbundet, som också ger tillstånd att använda märket.
Varje förädlare eller återförsäljare måste ha giltigt kontrakt med Svenska Demeterförbundet.
Kosmetikaföretag som har kontrakt för handel med kosmetikaingredienser får sälja via
återförsäljare som i sin tur inte behöver ha kontrakt med ett Demeterförbund.
Användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande utan avtal med
Svenska Demeterförbundet är förbjuden och kan beivras rättsligt.

1.3

Dispensansökan

Förädlingsreglerna är minimiregler. Reglerna gäller i Sverige och internationellt.
Dispens beviljas enligt följande:
1.3.1

Efter välgrundad ansökan från ett land kan den internationella Demeterföreningen
bevilja dispens från enstaka regelpunkter med en maximal giltighetstid av två år.
Dispensen gäller uteslutande för det land som ansökt.

1.3.2

De dispenser som de enskilda länderna beviljar förädlare och handeln meddelas den
30.4 till den internationella Demeterföreningens sekretariat vilket för det vidare till
ackrediteringsrådet.

1.3.3

Dessa nationella dispenser behandlas i ackrediteringsrådet. Detta sammanställer en
redogörelse för alla beviljade dispenser och skickar den senast tre veckor före
generalförsamlingen per fax eller e-mail till alla medlemsländer.

1.4

Giltighet

Förädlingsreglerna utgör de kriteria som Demeter, Biodynamisk eller på liknande sätt märkta
varor minst måste motsvara.
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2. Sammansättning / utformning av produkter av
Demeterråvaror
2.1 Allmänt
Demeterreglerna för förädling reglerar först och främst sådant som rör sammansättning och
metoder. Det handlar om tillsatser, tillsatsämnen, hjälpsubstanser och beredningsmetoder. De
tillsatsämnen som är tillåtna i Demeterreglerna finns uppräknade i punkt 5.3 och 5.4. En
uppräkning av helt förbjudna metoder finns i punkt 5.1
För tillsats- och hjälpsubstanser samt metoder gäller att endast det får användas som är
uttryckligen tillåtet.

2.2 Ursprung och råvaror
Som grundprincip gäller att de lantbruksprodukter (inkl. djur) som skall användas för
förädling skall komma från Demetercertifierade biodynamiska odlingar. Tillsatser och
hjälpmedel måste vara Demetercertifierade. Det gäller också för Demeterprodukter baserade
på alkoholjäsning (se engelskt regelverk sektion XII, XIII och XIV). Om Demetercertifierade
råvaror, tillsatser och hjälpmedel inte går att anskaffa gäller följande prioriteringar:
a) ekologiskt certifierade produkter;
b) produkter kontrollerade och godkända enligt EG:s förordning nr 834/2007 och 889/2008;
c) icke certifierade produkter enligt EG:s förordning nr 889/2008(se engelskt regelverk
bilaga IX).

2.3 Halvfabrikat
Om halvfabrikat används som tillsatser får de inte innehålla några tillsatser som avviker från
Förädlingsreglerna för användning av beteckningarna Demeter, Biodynamisk eller liknande.
De får bara vara framställda med de hjälpsubstanser som är godkända i Förädlingsreglerna.
De konventionella produkter som avviker från reglerna får maximalt ingå med mängder som
anges i EG:s förordning nr 834/2007 och 889/2008.

2.4 Innehållsdeklaration och märkning
Kraven för märkning är specificerade i märkningsregler (Labelling standards) för
användning av beteckningar Demeter, Biodynamisk eller liknande. Tillsatslistan är en
fullständig deklaration med angivande av odlingskvalitet. Särskilt anges också tillsatser och
halvfabrikat. Vid beräkning av andelen tillsatser skall utgångspunkten vara viktsandelen vid
tiden för framställningen. Vatten, salt, mikroorganismer och kulturer (t ex jäst, löpe) är inte
medräknade om de används enligt dessa regler. Vid försäljning till förädlare eller
återförsäljare ska förädlaren eller återförsäljaren ha ett giltigt kontrakt med ett
Demeterförbund. Om inte, får produkten inte betecknas med, eller marknadsföras som
Demeter, Biodynamisk eller liknande.

3. Kvalitetssäkring
Det ligger i varje avtalsparts ansvar och förpliktelse att garantera Demeterprodukternas
kvalitet genom optimala metoder, processer och åtgärder. Ofta krävs från livsmedelsrättslig
sida ett överordnat system för den egna kontrollen (t ex Kvalitetsmanagement, HACCP). Det
är lämpligt att genom regelbunden utbildning av personalen dels eftersträva en bra
produktionspraxis (GMP) och dels öka motivationen för biodynamiska värden och särskilda
kännetecken.
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3.1 Bearbetning
Om ett företag tillverkar såväl konventionella som ekologiska och Demetermärkta produkter,
måste företaget protokollföra hur man hanterar: separering/rengöring/spolning. Protokollet
skall godkännas av Svenska Demeterförbundet. Det måste säkerställa att kontaminering av
Demeterprodukter är uteslutet, vare sig det gäller inkommande råvaror, under
förädlingsprocessen eller senare. Därför måste det även täcka in rengöring av utrustning,
containrar mm, strategier för att förebygga sammanblandning av Demeterprodukter med inte
certifierade produkter/material. I regel skall i ett produktionsmoment först
Demeterprodukten, därefter den ekologiska och sist den konventionella behandlas. All
inblandad personal i samtliga steg skall vara fullständigt informerade om detta separerings
protokoll. På företaget skall finnas en kvalitetsansvarig som ser till att detta protokoll är
korrekt använt.

3.2. Lagring
Företaget skall organiseras så att förväxling med konventionella eller andra ekologiska
råvaror, tillsatsmedel och färdiga produkter (av olika kvaliteter) är utesluten. Man skall också
ordna skilda lagerutrymmen och tydlig märkning av råvaror, halvfabrikat och färdiga
produkter. Protokollet som nämns i 3.1 ovan skall definiera dessa separeringsrutiner.
Lager- och förrådsskydd regleras i reglerna för skadedjursbekämpning (Kapitel A.8).

3.3. Varuflöde och dokumentation inom företaget
Varje företag måste vara så organiserat att varuflödet (råvaruinköp till försäljning av färdiga
produkter) är klart dokumenterat. Vidare måste försålda produkter dokumenteras t ex genom
produktlista eller beställningslista. De recept och metoder som använts måste likaså
dokumenteras liksom tillsatser och hjälpsubstanser.

3.4. Hygien
Varje företag skall organiseras så att de lagliga kraven beträffande hygien uppfylls.

4. Anmälan och godkännande av nya produkter
Produkter måste godkännas av Demeterförbundet före produktionsstart. Anmälan görs på
blankett ”Produktblad”.

5. Reglering av metoder och tillsatser
Grundregeln är att endast medel och metoder är tillåtna som uttryckligen tillåts i föreliggande
regler. (Se avd. A 2.1.). Den önskade produkten framställs av utgångsmaterialet tillsammans
med olika tillsatser. Härvid gäller att använda så skonsam teknik som möjligt för att bevara
produktkvalitén. Den genom biodynamisk odling erhållna näringsfysiologiskt höga
kvaliteten skall så långt möjligt bibehållas. Samtidigt måste man beakta den smakmässiga
och hygieniska kvaliteten. Vid val av bearbetningsmetod bör också hänsyn tas till miljö och
resurser som vatten, luft och energi.

5.1 Förädlingsprocesser
5.1.1 Tillåtna förädlingsprocesser
5.1.1.1 UV ljus får användas för desinfektion av processvatten eller -luft.
5.1.2 Principiellt förbjudna metoder för Demeterprodukter
5.1.2.1 Joniserande bestrålning av Demeterlivsmedel eller tillsatser;
5.1.2.2 Framställning av Demeterprodukter med hjälp av gentekniskt förändrade
växter och djur eller med hjälp av tillsatser och/eller hjälpsubstanser som framställts
av gentekniskt förändrade organismer eller deras produkter derivat;
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5.1.2.3 Gasning av Demeterprodukter för att förhindra groning eller förruttnelse eller
användning av sådana produkter eller tillsatser vid Demeterproduktion. (Hit räknas
inte behandling med CO2 eller N2);
5.1.2.4 Behandling av Demeterprodukter med mikrovågor;
5.1.2.5 Användning av nanoteknologi är inte tillåten i biodynamisk odling eller
Demetercertifierade produkter.
Demeter International antar försiktighetsprincipen angående konstgjorda
nanopartiklar eftersom påverkan på miljön och människors och djurs hälsa är oklar.
Användning av nanoteknologi eller konstgjorda nanopartiklar, är inte tillåten inom
biodynamisk växtodling och djurhållning eller i någon Demetercertifierad produkt.
I möjligaste mån får partiklar mindre än 100 nanometer i storlek inte tillföras till jordbruket,
eller som ingredienser, hjälpmedel och tillsatser.
Detta krav kan dock inte garantera frihet från konstgjorda nanopartiklar på grund av den
genomslagskraft dessa material har och att det saknas en rättslig skyldighet för märkning, samt
svårigheten till analytisk bestämning.
5.1.2.6 Användning av sorter som är framställda genom cellfusionsteknik (cytoplasma- och
protoplasmafusionsteknik) är inte tillåtet inom biodynamisk odling. Om ekologiska
ingredienser används, får förädlaren ej använda råmaterial med cellfusionstekniskt ursprung.
Detta måste dokumenteras genom intyg från den ekologiska härkomsten. Tills en högsta gräns
för kontamination är fastställd kräver Demeter International att den är mindre än 3 %.

5.2.

Regler för användning av aromatiserande tillsatser

En aromatisering som ersättning för en felande smak får inte göras. Som smakförbättring kan
rena extrakt som örter och kryddor användas.
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5.3 Lista över livsmedelstillsatser och processhjälpmedel för Demeterprodukter
(livsmedel och kosmetika)
Användning av tillsatserna sker i allmänhet i den rangordning som nämns i kapitel A, 2.2,
”Ursprung av råvaror”

Produktgrupper
BB

Bröd och bagerivaror

M

Mjölkprodukter

SP

Spannmålsprodukter, pasta och tofu

FG

Frukt och grönsaker

K

Kött, korv, charkvaror

ÖK

Örter och kryddor

O

Olja

S

Sötningsmedel

KOS

Kosmetika

Tillsatsämne
Kalciumkarbonat

E170

Örter och kryddor

E290

Alla
Mjölkprodukter
Örter och kryddor
Alla

koldioxid

Kväve

E941

Alla

Argon

E938

Alla

Lecithin

E322

Citronsyra

E330

Sötningsmedel
Olja
Kosmetika
Olja
Sötningsmedel

Som inertgas / processhjälpmedel för alla
produktgrupper.
Som inertgas / processhjälpmedel för alla
produktgrupper.
Begränsat till användning i kyllager. Får
inte användas på produkter.
I ekologisk choklad

Ozone
O3

Natriumcitrat

E331

Kosmetika
Kött, korv, charkvaror

Kalciumcitrat

E333

Frukt och grönsaker

som antiklumpmedel
Som inertgas / processhjälpmedel för alla
produktgrupper.

Endast för att ta bort oljeslem
Rening (stärkelsehydrolys)
Endast för värmebehandlad korv om det
inte är möjligt att bearbeta köttet varmt.
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L-Vinsyra

E334

Frukt och grönsaker

Agar-Agar

E406

Frukt och grönsaker
Spannmålsprodukter
Bröd och bagerivaror

Endast för bredbara produkter baserade
på frukt och söta mjölkprodukter t.ex.
glass

Mjölkprodukter

endast för pudding

Fruktkärnmjöl

E410

Alla

Guarkärnmjöl

E412

Alla

Gummi arabicum

E414

Sötningsmedel

Pektin

E440

Vinstensurt
bakpulver

E500/
E501/
E334/
E335/
E336

Bröd och bagerivaror
Mjölkprodukter
Frukt och grönsaker
Bröd och bagerivaror

Natriumbikarbonat

E500

Sötningsmedel

Kaliumkarbonat
(Pottaska)

E501

Bröd och bagerivaror

Endast för pepparkakor

Kalciumsulfat

E516

Spannmålsprodukter - tofuproduktion

Magnesiumklorid

E511

Bröd och bagerivaror
Spannmålsprodukter
Spannmålsprodukter

Natriumhydroxid

E524

Bröd och bagerivaror

Natriumhydroxid
(lye)
Kaliumhydroxid

E524
E525

Spannmålsprodukter

Endast ”lye bakeri” produkter

Kosmetika
Kosmetika

Tvålproduktion
Tvålproduktion

Kaliumhydroxid
Kalciumklorid

E525
E509

Mjölkprodukter

Endast för ostproduktion

Sötningsmedel

För utfällning av överflödigt kalk

Kolsyra

Alla

Salt

Alla

Havssalt, stensalt
eller koksalt utan
tillsats av jod eller fluor
Kalciumkarbonat är tillåtet som
antiklumpmedel.
Endast med särskilt tillstånd
Som ingrediens, noterat på etiketten

Gelatin (minst
ekologisk kvalité)

Bröd och bagerivaror

Gelatin (minst
ekologisk kvalité)

Frukt och grönsaker

(Vinstenssyra med Natrium- eller
kaliumbikarbonat, natrium-eller
kaliumtartrat i någon kombination);
Som bärsubstans är endast sädstärkelse
tillåten

Tofuproduktion

Endast för bageriprodukter som innehåller
yoghurt, färskost eller grädde.
Endast med särskilt tillstånd
Som ingrediens, noterat på etiketten
Endast för estetiska skäl
Endast med särskilt tillstånd
Som ingrediens, noterat på etiketten
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Pregelatiniserad
stärkelse

Alla

Minst ekologisk kvalitét

Mjölkprodukter

Av inhemska obehandlade träslag ljung,
enris, kottar, kryddor
Av inhemska obehandlade träslag ljung,
enris, kottar, kryddor
Rena eteriska oljor eller rena extrakt,
identiska med grundmaterialet och
tillverkade med tillåtna extraktionsmedel.
Hur översätta?

Rök

Kött, korv, charkvaror

Rök
Aromatiserande
tillsatser

Alla

Bivax
Karnaubavax
Vegetabilisk olja

Mjölkprodukter

Även kemiskt konserverad

Löpe

Mjölkprodukter

Som beläggning endast på ost, ofärgad och
utan behandling av svampmedel.

Bröd och bagerivaror

Av inhemska obehandlade träslag ljung,
enris, kottar, kryddor
Rena eteriska oljor eller rena extrakt,
identiska med grundmaterialet och
tillverkade med tillåtna extraktionsmedel.
Hur översätta?
Anti-klibbmedel

(och utan tillsatser, såsom lågmolekylära
polyolefiner, polyisobutylen,
butylkautschuk, cyklokautschuk)

Bivax
Naturlig fast
paraffinvax
Mikrokristallint vax
Plastfilmer
mjölksyra
C3H6O3

Mjölkprodukter

Alla

As a coating only on cheese, uncoloured
and without fungicide treatments (also
without additives such as short chain
polyolefin, polyisobutylen, butyl or
cyclic rubber)
Endast till behandling av naturtarmar

Inga kulturer som framställts med
genteknik.
(dokumentation krävs),
ej kemiskt konserverade

Startkulturer
ej kemiskt konserverade
Startkulturer
Enzymer

Frukt och grönsaker
Enzymer får användas vid pressning
och klarning av juicer
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Kosmetika

Enzymer
Jäst

Kosmetika
Kosmetika

Bröd och bagerivaror

Sötningsmedel

Olja
Olja
Filtermaterial

Kiselgur

Naturligt förekommande enzymer
Enzymer får användas vid pressning och
klarning av juice
- Alla enzymer (inlkusiveinklusive
tillsatser och bärare) som används måste
uppfylla följande krav:
- GMO-fri
- Fria från konserveringsmedel (undantag
kan godkännas, baserad på en icke
tillgänglighetförklaring avom 3
leverantörer intygar att det inte finns att
tillgå)
- Glycerin kan tillsättas till enzymerna.
Men måste vara framställt från
långsiktigt hållbara källorhållbara källor.
Naturligt förekommande enzymer
Naturligt förekommande enzymer
GMO-fri- Alla enzyme (inlkusive
tillsatser och bärare) som används måste
uppfylla följande krav:
- GMO-fri
Fri från konserveringsmedel (undantag
kan godkännas, baserad på en icke
tillgänglighetförklaring av 3
leverantörer)
- Glycerin kan tillsättas till enzymerna.
Men måste vara framställt från hållbara
källor.
För att förhindra skumbildning

Frukt och grönsaker
Alla

Som anti-klibbmedel för torkad frukt och
grönsaker
Inga asbesthaltiga Aspestfria, klorfria
material

Alla

Aspestfria, klorfria

Alla

För användning vid skadedjursbekämpning.
Som tillsatsmedel eller som
processhjälpmedel i alla produktgrupper,
kan både de icke aktiverade och de
aktiverade typerna användas.
Test för rester av arsenik måste utföras och
nivåerna måste överensstämma med de
lagliga kraven på mat.
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Perlite

E599

Alla

Bentonit

Alla

Aktivt kol

Frukt och grönsaker

För utseendemässiga skäl

Växtproteiner
(t ex ärtprotein)

5.4.

Lista över tillåtet sötningsmedel och salter

Sötningsmedel

Produktgrupper

Honung (ej bakhonung)
Oraffinerat socker
Råsocker
Lönnsirap
Kokosnöts- och palmsocker
Fruktsaft
Saftkoncentrat

FG, NS, BB, SP, K, M
FG, NS, BB, SP, K, ÖK, M
FG, NS, BB, SP, K, ÖK, M
FG, NS, BB, SP, K, M
FG, NS, BB, SP, ÖK, K, M
FG, NS
FG, NS, BB, SP, M

Agavesaftkoncentrat
Topinambursirap

FG, NS, BB, SP, M
FG, NS, BB, SP, M

Maltextrakt, maltsirap
Dextrin av säd och stärkelse

FG, NS, BB, SP
FG, SP, K, BB

Salt
Havssalt, stensalt eller koksalt utan
tillsats av jod eller fluor

FG, NS, BB, S, K, ÖK, M

Som antiklumpmedel är kalciumkarbonat (CaCO3) eller magnesiumkarbonat (E504) tillåtet.
För andra antiklumpmedel krävs dispens. Det måste påvisas att det är omöjligt att använda
salt med kalciumkarbonat eller utan antiklumpmedel för den specifika förädlingsprocessen.
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6. Förpackningsmaterial och förpackningar
Livsmedelsförpackningar utgör nuförtiden en allvarlig miljöbelastning, dels på grund av
mängderna, men också på grund av de olika material som används. Dessa är till stor del inte
möjliga att återanvända, frigör vid förbränning problematiska ämnen eller belastar
grundvattnet när de deponeras. Företagen bör därför ta ekologiska hänsyn (att undvika avfall
är viktigare än avfallsåtervinning). Engångsförpackningar används bara när något annat inte
är möjligt. Förpackningsmaterial skall vara återanvändningsbart eller nedbrytbart (t ex
enskikts- eller delbara tvåskiktsförpackningar). Förpackningsanvändningen bör inskränkas
till att garantera hygieniska krav och att bevara produkternas kvalitet när det gäller hälsa och
smak.
I möjligaste mån ska förpackningsmaterial av förnyelsebart råmaterial användas (glas,
kartong, återvinningsbar PET, mm). Onödiga och för stora förpackningar ska undvikas.
 PVC och andra klorerade plaster är inte tillåtna.
 Aluminium bör undvikas, måste det användas bör det komma från återvunnet
aluminium.
Förpackningsmaterialet skall vara certifierat enligt (EN 13432, DIN V 54900) för
kompostering.

7. Ändring av regler
Det måste betonas att riktlinjer och regler inte är oföränderliga. Om det skulle behövas
vettiga och nödvändiga ändringar, skall dessa, med skriftlig motivering, föreslås för
Demeterförbundet.

8. Regler för skadedjursbekämpning
8.1.

Giltighetsområde och grundval

Giltighetsområdet omfattar lager- och arbetslokaler vid förädlingsföretag samt där lagrade
produkter. Grundvalen för föreliggande riktlinjer är de allmänna bestämmelserna för
livsmedelshygien. Man bör eftersträva att varje företag har ett genomtänkt och väl
fungerande schema för rengöring.

8.2.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder är absolut att föredra framför varje slag av bekämpning. Följande råd
kan vara till hjälp:

8.2.1
Åtgärda byggnadstekniska svagheter
Arbets- och lagerutrymmen bör undersökas på svaga ställen; dessa bör om möjligt åtgärdas.
Det är t.ex. alla springor och håligheter, där skadedjur kan finna skydd eller förutsättningar
för förökning;
 Tak- och balkkonstruktioner (håligheter och springor)
 Takbeklädnad (underarbete, springor, fogar)
 Väggbeklädnad (håligheter, flagande målning)
 Rörledningar (värme, bryggor, kondensvatten)
 Avlopp och brunnar, bryggor
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 Isolering
 Luftnings- och kylsystem (tätning och vägg-genomgångar)
 Väggar som står vinkelrätt mot golvet (rundade övergångar från vägg till golv
underlättar rengöringen)
 Döda vinklar och håligheter (murnischer och putssprickor)
 Angränsande utrymmen, över- och undervåning, otäta dörrar ingångsställen)
 Hyllor (hörn, mellanrum vid vägg och golv)
 Maskiner, lådor, kartonger osv. (möjliga gömställen)
 Avfall, damm och smuts
Som vidare förebyggande åtgärder rekommenderas:
 Flugnät i alla öppna fönster (maskstorlek 1-2 mm)
 Nät också i andra öppningar (ventiler etc.)
 Tätning av hål för ledningar och ventilationstrummor (helst inte med skumplast,
stenull eller glasull).

8.2.2

Organisatoriska åtgärder

Vid organiserandet av arbetet skall hänsyn tas till allt som kan förhindra
skadedjursangrepp. Det gäller särskilt följande områden:
 Avfallshantering
 Renlighet och rengöring inom företaget
 Översiktlig ordning i lagerutrymmen, undvikande av skräphörn
 Lagring av varorna om möjligt på pallar, så att de kan kontrolleras även
underifrån och så att rengöringen underlättas. Eventuellt lasta om nya
leveranser på pallar
 Ordna temperaturkontroll i lagret, för att förhindra förökning av skadedjur.

8.2.2.1

Åtgärder vid inlagring av skörd
 Grundlig rengöring av utrymmen, silos, behållare och maskiner (t ex med
borstar, dammsugare, tryckluft, högtrycksspruta).
 Översyn av lagerutrymmen, undvikande av svåråtkomliga hörn.
 Lagra om möjligt så att produkterna är lätt åtkomliga för angreppskontroll
 Ordna om möjligt karantän för nya varor
 Undersökning av nyinkomna produkter beträffande skadedjur
 Termisk behandling

8.2.2.2
Åtgärder för att upptäcka insektsangrepp
Undersökning med blotta ögat är den enklaste metoden för att upptäcka skadedjur.
Insektsfällor som limstickor, sädsond, ljus- och feromonfällor ger också upplysning om ett
angrepps art och omfattning, och är lämpliga för den ständiga övervakningen av utrymmena.
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Till lagren gränsande utrymmen som kök, omklädningsrum och bostäder kan också komma i
fråga som förökningsutrymmen för insekter och måste likaså kontrolleras. Följande åtgärder
rekommenderas:
 Vid förmodade angrepp av något slag av skalbagge, silas lite säd på ett
skalbagge såll. Även när man skovlar om säd kan man upptäcka angrepp.
 Lite säd hällt i en hink vatten visar angrepp av mjölbagge. Skadade korn flyter
ovanpå.
 En annan tillförlitlig metod vid angrepp i tidigt stadium: Öppna en säck säd och
låt den stå öppen på ljust ställe ungefär en timma. Om där finns skalbaggar,
kryper de uppåt på säckens sidor.
 Nattlig kontroll med ficklampa i mörka utrymmen. Kackerlackor slinker undan.
 Användning av insektsfällor (limstickor, säd sonder, ljus- eller feromonfällor).
 Användning av en larvdetektor som gör att man hör knaprandet
 I säd silos är temperaturkontroll en bra åtgärd för att kontrollera insektsangrepp.

8.2.2.3

Direkta förebyggande åtgärder och kontrollinstrument
 Termiska åtgärder (kyla och chockfrysning; temperaturer över + 45° C och under
– 20° C dödar insekter, ägg och larver).
 UV-fällor (endast i slutna utrymmen)
 Limremsor (meningsfullt endast i icke dammiga utrymmen)
 Feromonfällor
 Särskild vaksamhet vid val av förpackningsmaterial
 Vakuumbehandling som förebyggande åtgärd
 Utforma företagets omgivning så att inga skadegörare kan föröka sig massivt.
 CO2 och N2
 Användning av extra stark luftning

8.2.2.4

Rengöringsåtgärder

Om ett angrepp konstaterats räcker ofta utökade rengöringsåtgärder, särskilt om källan
till angreppet i tid upptäcks och åtgärdas. En förutsättning för att rengöringen skall
lyckas är emellertid att använda hjälpmedel t ex dammsugare och högtrycksspruta är
anpassade för föreliggande behov.
 Rengöring med (mycket) hett vatten/ånga
 Användning av t ex borste, dammsugare, tryckluft, högtryckspruta
Tillåtna rengörings- och desinficeringsmedel se 8.6

8.3.

Bekämpningsåtgärder i akuta fall

Om förebyggande åtgärder (se 8.2) vilka absolut är att föredra framför varje slag av direkt
bekämpning inte räcker till, så att bekämpningsåtgärder blir nödvändiga, är mekaniskfysikaliska åtgärder (se 8.3.3.) absolut att föredra framför kemiska (se 8.3.4). I regel får
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endast tomma utrymmen behandlas med kemiska rengöringsmedel. Före behandlingen måste
alla Demeterprodukter tillfälligt avlägsnas ur utrymmena.Verkan av bekämpningen bör
kontrolleras (t ex med lim- eller feromonfällor, se kap. 8.2.2.2.) och dokumenteras skriftligen
(se 8.4).
8.3.1









Bekämpning av insekter
Sätt in feromonfällor för övervakning;
Naturoljor har en förlamande effekt;
Parasiter eller predatorinsekter (t ex Lariophagus);
Diotomacejord;
I vissa utrymmen är en termisk behandling att föredra. Pallar kan frysas 2- 4 dagar,
om det är möjligt kan utrymmen uppvärmas till 45° C under 2-3 dagar;
Behandling med Pyretrum (inskränkningar se 8.3.4.). Mot flygande insekter kan det
tomma utrymmet behandlas med ett tillåtet pyretrumpreparat med hjälp av
förgasningsapparat. Om angrepp av skalbaggar föreligger eller befaras bör också
undervåningen behandlas. God luftning krävs. Tryckluft och utsugning kan förbättra
verkan.
Bacillus thuringiensis

8.3.1.1
Metoder vid behandling av tomma utrymmen.
Termiska åtgärder (kyla, chockfrysning, hetluftbehandling med efterföljande rengöring.
Pyretrumpreparat (inskränkningar se 8.3.4.)
8.3.1.2
Metoder vid behandling av angripna produkter
Krossning, siktning
Tryckbekämpning åtföljt av rengöring
Termiska åtgärder (kyla, chockfrysning, hetluftbehandling med efterföljande rengöring.)
Luftning eller behandling med N2 eller CO2 med efterföljande rengöring.
8.3.2
Bekämpning av gnagare
Med animaliska oljor (endast i utrymmen där inga livsmedel lagras) eller ultraljudapparater.
Tillåtet är:
Fällor av olika slag. Blodlevrande medel som pastaformade beten i säkra, slutna och stabila
beteslådor (för att förhindra kringsläpning).
8.3.3
Tillåtna mekanisk-fysikaliska åtgärder
Fällor av alla slag
Ultraljudapparater
UV-lockfällor (lämpliga även för övervakning, se 8.2.2.3.)
Användning av temperatur (värme, kyla)
Användning av tryck
8.3.4

Tillåtna kemiska åtgärder
 Repellenter av vegetabiliskt slag
 Feromonfällor (lämpliga även för övervakning)
 Pyretrumpreparat utan kemisk-syntetiska synergister som t ex piperonylbutoxid
(naturliga synergister som t ex eteriska oljor är tillåtna)

8.4

Behandlingsprotokoll

Över varje bekämpningsåtgärd, särskilt enligt kap. 8.3.1.1, 8.3.1.2 och 8.3.2 måste upprättas ett protokoll.
I protokollet skall anges:
 datum för användningen
 noggranna uppgifter om använda medel (handelsnamn, mängd)
 exakt beskrivning av åtgärden (platsen och betenas läge)
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 säkerhetsuppgifter för det använda medlet (leverantörens uppgifter)
 resultatkontroll (se kap. 8.2.2.2)

8.5. Särskilda krav
Vid alla bekämpningsåtgärder ska människors och djurs säkerhet komma i första hand.
Man måste försäkra sig om att livsmedel inte kommer i beröring med bekämpningsmedel enl. 8.3 (inte heller med
pyretrum). En insats av dessa bekämpningsmedel bör helst göras före veckoslutet, för att tillåta en längre luftning.
Om företag anlitas för bekämpningen, ska beprövade företag väljas vilka kan uppvisa certifikat. Den som har avtal
med Demeterförbundet ska skriftligen avtala med bekämpningsfirman att de ovan nämnda Demeterreglerna följs.
Bekämpningsförslag eller av myndighet föreskrivna åtgärder, som inte är tillåtna enligt Demeterreglerna måste vara
underbyggda och dokumenterade. Dessa skall meddelas Svenska Demeterförbundet. Åtgärden får inte genomföras
innan tillåtelse getts av Svenska Demeterförbundet.

8.6 Tillåtna rengörings- och desinficeringsmedel
Alla produkter måste vara fria från QAC (quaternary ammonium cations):
 Såpa och tvål;
 Vatten och ånga;
 Kalkmjölk;
 Kalk och osläckt kalk;
 Natriumhypoklorit (som flytande blekmedel);
 Kaustiksoda;
 Joniserat vatten
 Kaustik kali;
 Väteperoxid;
 Naturliga växtessenser;
 Citronsyra, persyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra;
 Alkohol;
 Salpetersyra (mejeriutrustning);
 Fosforsyra (mejeriutrustning);
 Natriumkarbonat.

9 Principer för socialt ansvar
Ett socialt ansvar är en av de grundläggande principerna för Demeterförbundets regler.
Socialt ansvar inbegriper att de mänskliga rättigheterna respekteras och att gällande
lagar och förordningar efterlevs.
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10. Regler för märkning av Demeterprodukter
10.1.

Allmänt

Som varumärkning betraktas varje användning i någon form av ett eller flera av de skyddade
varumärkena (DEMETER, Biodynamisk, ”Under omläggning till Demeter”) Detta gäller
särskilt när märkningen kan ge intrycket att det rör sig om en Demeterprodukt. Innehavaren
av ett skyddat varumärke är lagligen förpliktad att skydda märket mot missbruk. Berättigade
att använda märket är uteslutande sådana företag, som har ett gällande avtal med
Demeterförbundet. Dessa avtal innehåller en förpliktelse att delge Demeterförbundet utkast
till förpackningar, etiketter, annonser, reklammaterial och liknande, vilka innehåller
varumärket DEMETER.

10.2. Lagliga ramar för märkningen
Det som gäller är märkningsförordningen och speciella förordningar för de enskilda
produkterna som livsmedel, kosmetika, textilier.
Vidare gäller EG-bestämmelserna, särskilt EG:s förordning nr 834/2007, 889/2008 och deras
tillägg liksom de svenska förordningarna.
Varje företag har eget ansvar när det gäller dessa lagar och förordningar.
Dessa grundläggande lagar varken återges eller tolkas här.

10.3. DEMETER-märkning
(Anmärkning: Textat = DEMETER, vanlig skrift = Demeter)
Den som har avtal med Demeterförbundet har rätt att märka sina produkter enligt följande:
10.3.1. Märkning av Demeterprodukter
(Rena Demeterprodukter och blandningar med andra ekologiska eller konventionella
produktandelar).
10.3.1.1 . Följande fall kan urskiljas:
om minst 90% av innehållet har Demeterkvalité och minst 95% av hela produkten är
ekologiskt godkänd och produkten motsvarar Demeterreglerna för förädling samt EG:s
förordning nr 834/2007, skall den märkas enligt följande:
1. DEMETER (före salubeteckningen, gäller endast för export)
2. upplysning i texten: (kontrollerad) biodynamisk odling. Ordet ”kontrollerad” används i
tillämpliga fall
3. Demeterblomman med text skall finnas på lämpligt ställe på förpackningen.
Om namnet på en tillsats som inte är av Demeterkvalité ingår i produktens namn, kan
Demetertecknet inte föregå salubeteckningen. En framträdande exponering av råvarans
Demeterkvalité är dock möjlig för produkter där Demeterandelen överstiger 90%, se 9.2.2.
10.3.1.2. om 66-90% av produktens beståndsdelar
har Demeterkvalité och minst 95% av hela produkten är ekologiskt godkänd och motsvarar
Demeterreglerna för förädling liksom EG:s förordning nr 834/2007 betecknas den enligt
följande:
1. framträdande angivande av tillsatsen (under salubeteckningen)
2. upplysning i texten: (kontrollerad) biodynamisk odling. Ordet ”kontrollerad” används i
tillämpliga fall
10.3.1.3.
om 10-66% av produktens beståndsdelar
har Demeterkvalité och minst 95% av hela produkten har godkänd ekologisk kvalitet och
produkten motsvarar Demeterreglerna för förädling liksom EG:s förordning nr 834/2007 kan
hänvisningen till Demeter göras enligt följande: i tillsatsförteckningen skrivs ordet Demeter
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med samma stil och storlek som listan för övrigt. Havsfisk fångad enligt Marine Stewardship
Council (MSC) kan användas som ingrediens.

10.4. Anvisningar för grafisk utformning
Form och proportioner på Demetertexten är givna och får inte ändras.
Demeternamnet är rätt utformat när den övre kanten av ”d” och ”t” berör en över namnet
liggande vågrät linje.
Den textade Demeter-logotypen är det första tecken, på vilket man skall känna igen en
Demeterprodukt i handeln. ”Demeterblomman” är ett andra registrerat varumärke och skall
anbringas på lämpligt ställe på förpackningen, om möjligt med följande tillägg:
”biodynamisk odling”.
Detta tillägg gör att även en okunnig köpare blir informerad om produktens ursprung. Det är
nödvändigt med en upplysning om odlingsmetoden (biodynamisk), tillägget ”Kontrollerad”
är möjlig. Det sammanhang i texten där det hänvisas till biodynamisk odling utformar
avtalspartnern fritt.

10.5. Det egna märket och texten ”DEMETER”
Som minimikrav gäller att det skall råda likvärdighet mellan det egna varumärket och tecknet
”Demeter”. (Vid dennas grafiska utformning visar sig då snabbt varutecknens särart). Det är
naturligtvis alltid möjligt att göra det egna varumärket mindre framträdande och göra
Demetermärket mera säljande.

10.6

. Beräkningsgrund för tillsatser

För rätten att använda Demetermärket och för märkning av produkten gäller, att beräkningen
av tillsatserna sker enligt vikt vid tiden för framställningen utan hänsyn tagen till vatten och
salt. (se 9.3.)
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Avdelning B
Regler för förädling av frukt och grönsaker
Regler för godkännande av Demeter-frukt och grönsaksprodukter samt potatis och
potatisprodukter

1. Frukt
I princip kan all Demeterfrukt användas.

1.1. Lagring av frukt
Vid lagringen av frukt är en kemisk konservering som t.ex. ytbehandling eller gasning med
kemiska konserveringsmedel förbjuden. Likaså är bestrålning av frukt förbjuden.
Åtgärder som kyllagring, reglering av luftfuktigheten och CA-lagring är tillåtna.
1.1.1. Mogning av bananer
Etylen kan användas för mogning av bananer

1.2 . Tillsatser och tillsatsämnen
1.2.1. Tillsatser
Alla Demeterråvaror kan i princip användas som tillsats.
1.2.1.1

Sötningsmedel enligt tabell 5.4, avd. A

1.2.1. Tillsatsämnen och tekniska hjälpsubstanser
1.2.1.1 . Tillsatsämnen
 Pektin E440a för pålägg på fruktbasis
 Agar-Agar E 406 för pålägg på fruktbasis (denna får inte innehålla fosfater eller
kalciumsulfat, eller vara konserverad med svaveldioxid)
 Johannesbrödmjöl E 410 för pålägg på fruktbasis
 Naturlig stärkelse av ekologisk kvalitet
 Enzymer som används måste överensstämma med kraven i tabell 5.3

1.2.1.2
Tekniska hjälpsubstanser
Tillåtna är:
o asbestfria filtermaterial
o

vegetabiliska oljor och fetter (ej omlagrade eller härdade) för
åtskiljning av torkade frukter

o

CO2 och N2 som kylmedel och för CA-lagring

Följande hjälpsubstanser får användas endast med skriftlig dispens från Demeterförbundet:
o Kiselgur för klarning
o

Gelatin för försköning

o

Bentonit för borttagande av äggvita.

1.2.2.3. Värmebehandling av fruktberedningar.
Förädlingsmetoder som pastörisering, sterilisering och autoklavering är motiverade med
hänsyn till mikrobiell stabilitet och hållbarhet för produkterna. Det mest skonsamma
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alternativet för att uppnå denna påverkan måste väljas. Vid tveksamhet vilken teknologi som
kan användas ska respektive organisation kontaktas.
Aseptisk fyllning är möjlig och önskvärd. Ångning bör uppnås med hjälp av flerstegs
downdraught och / eller thin film evaporator, om möjligt under vakuum, t.ex. i en
vakumförångare.

1.3 . Bearbetning av olika produktgrupper
1.3.1. Förarbeten
1.3.1.1.
Tvättning av frukt
En första rengöring kan göras med tvättvatten. Den slutliga rengöringen sker uteslutande
med rent dricksvatten.
1.3.1.2.

Sönderdelning av frukt

1.3.2. Konservering av frukt
1.3.2.1 . Torkad frukt
Torkning av frukt är den äldsta och ofta den skonsammaste konserveringsmetoden.
Behandling av frukt för att förhindra brunfärgning görs med citronsaft eller citronkoncentrat.
Behandling med svaveldioxid eller sulfitlösning är inte tillåten. För att ta bort vax skikt, på t
ex plommon, görs en kort behandling med kokande vatten. I Turkiet kan vid torkning av
druvor kaliumkarbonat användas. Frystorkning är endas tillåtet i speciella situationer och
endast med tillstånd av Sv. Demeterförbundet. För åtskillnad av delarna används
vegetabiliska oljor och fetter (icke omlagrade och ohärdade).
1.3.2.2 . Djupfryst frukt
Endast friska, felfria frukter får användas för infrysning. Frukten får behandlas med naturliga
sura medel som citronsaft eller citronkoncentrat. Frukten kan före infrysningen blancheras.
Tillsats av sackaros i torr form eller som sirap är inte tillåten. Användning av askorbinsyra
som antioxidant är inte tillåten.
1.3.2.3 . Steriliserade fruktkonserver
För framställning av fruktkonserver får endast färska felfria råvaror användas. För
behandling av frukterna får citronsaft eller citronkoncentrat användas. Sockerlagen kan göras
med honung, oraffinerat socker eller råsocker. Av näringsfysiologiska orsaker bör så låga
koncentrationer som möjligt väljas. För sterilisering bör om möjligt korttids upphettning
HTST (Hightemperature Short Time) användas.
1.3.3. Fruktsaft, nektar, koncentrat
1.3.3.1. Fruktsafter och grundsafter
Fruktsafter och grundsafter erhålls på mekanisk väg av mogna, friska och färska
Demeterfrukter. Som ingredienser och tillsatser är endast ren fruktjuice tillåtet. De får inte
framställas ur koncentrat. Enzymer som används måste överensstämma med kraven i tabell
5.3. Vid framställningen är tillsats av svaveldioxid förbjuden. För ökning av hållbarheten
används pastörisering, kylning och kolsyretryck. Borttagande av fällning sker vid behov med
centrifug. Filtrering kan ske med asbestfria filtermaterial. Fin rening med kiselgur,
äggviteborttagning med bentonit och försköning med gelatin kan ske. Allmänt bör
eftersträvas att så vitt möjligt framställa naturligt fyllig saft. Homogenisering är tillåten.
Pastörisering och påfyllning av saften bör ske så skonsamt som möjligt. Aseptisk påfyllning
är möjlig och önskvärd.
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1.3.3.2 . Nektar (förtunnad, sötad saft), Sirup och must
Nektar och must kan framställas av stenfrukter och bär (även vilda) med användning av de i
tabell 5.5, Avd. A nämnda sötningsmedlen samt dricksvatten, i den mån tillsats av vatten är
nödvändig för att göra saften drickfärdig. Eftersträvas bör hög halt av fruktsaft och liten
tillsats av honung eller socker. Pastörisering och avfyllning bör ske så skonsamt som möjligt.
Aseptisk avfyllning är tillåtet.
1.3.3.3 . Saftkoncentrat
Vid framställning av koncentrat utgår man från fruktsafter (jfr 1.3.3.1.)
Koncentrat framställs utan tillsats av sötningsmedel. Koncentreringen görs om möjligt i
flerstegs- eller tunnskiktsförfarande, om möjligt med användning av vakuum. Enzymer, även
i torkad form (proteolytiska, pektolytiska och amylolytiska och utan kemisk konservering)
kan användas vid framställning av koncentrat. Neutralisering av saften med kalciumkarbonat
är förbjuden.
Klarning enligt 1.3.3.1. och 1.2.2.2. är tillåten efter tillstånd.
1.3.3.4. Syrup (Koncentrerad sötad saft)
Syrup är outspädd, sötad fruktkoncentrat som späs ut före användning.
För näringsmässiga skäl bör dessa tillsatser användas i lägsta möjliga koncentration.
Pastörisering och buteljering skall utföras på ett så skonsamt sätt som möjligt.
Aseptisk tappning är tillåten. HTST-metoder (hög temperatur kort tid) bör
används för sterilisering där det är möjligt.
1.3.4.

Mos, puré, tysk fruktkraut, pålägg på fruktbasis samt halvfabrikat

1.3.4.1. Halvfabrikat (pulpa, fruktpuré)
Halvfabrikaten får inte konserveras kemiskt. Vid framtagningen av puré bör om möjligt alla
kärnhusbeståndsdelar frånskiljas.
1.3.4.2. Pektinrik saft
Framställning av pektinrik saft av Demeterfrukt är möjlig och önskvärd. Användning av
sådan kan ersätta andra förtjockningsmedel och på så sätt bidra till en fullvärdigare produkt.
1.3.4.3. Mos och puré
Puré bereds utan sötning av t ex äpple till äppelpuré.
Till mos av syrliga frukter som t ex äppelmos, kan användas honung, oraffinerat socker eller
råsocker. Plommonmos framställs utan sötning av färska eller torkade plommon eller pulpa.
Ytterligare tillsatser är inte tillåtna. I mos av andra, söta frukter som t ex mango, päron är
inga ytterligare tillsatser tillåtna.
1.3.4.4. Tysk fruktkraut
I tysk fruktkraut är varje slag av sötningsmedel förbjuden. Tysk fruktkraut framställs genom
ångning eller kokning, urpressning och inkokning. Inkokningen bör om möjligt ske under
vakuum. Om fruktsaft används vid framställningen, så måste den motsvara kraven under
1.3.3.
1.3.4.5. Pålägg på fruktbasis (fruktberedningar)
Om vid framställningen används pulpa eller puré, måste dessa motsvara riktlinjerna under
1.3.4.1 och 1.3.4.3. Som geleringsmedel tillåts pektin E440a och Agar-Agar E 406, och som
förtjockningsmedel johannesbrödmjöl E 410, och naturlig stärkelse. Man bör eftersträva att
få så mycket stärkelse som möjligt ur det naturliga sammanhanget. För pH-reglering och som
antioxidant är naturprodukter som citronsaft och citronsaftkoncentrat tillåtna, som
sötningsmedel de i tabell 5.5 angivna. Inkokningen av pålägg görs, om nödvändigt, i
vakuumapparater. Som sötningsmedel i pålägg för särskilda dieter rekommenderas
agavekoncentrat eller topinambursirap.
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2. Grönsaker inkl. potatis
Principiellt kan alla grönsaker och all potatis av Demeterkvalité användas.

2.1 . Lagring av grönsaker
Det är uteslutet att vid lagring av grönsaker använda kemiska konserveringsmedel (t ex
etylen eller acetylen. Även bestrålning av grönsakerna är utesluten. Välkända
lagringsmetoder i lagerrum eller stukor allt efter sort, liksom lagring i CA-lager är tillåten.

2.2. Bearbetning av grönsaker
2.2.1. Tillsatser och tillsatsämnen
Alla Demeterlivsmedel kan principiellt användas som tillsats.
Vidare tillåts:
o startkulturer (icke gentekniskt förändrade; skriftligt intyg från leverantören måste finnas)
o

salt enligt tabell 5.5., Avd A

Tillåtna sötningsmedel:

2.2.2.



enligt tabell 5.5., Avd A; som jäsningsmedel för ättiksyra och mjölksyrade produkter
är också alla slags socker enligt tabell 5.5, avd. A tillåtna.



asbestfria filtermaterial för grönsakssafter



kiselgur för finklarning (endast med dispens)



koldioxid och kvävgas som kylmedel och för CA-lagring (Controlled Atmoshpere)



vegetabiliska oljor och fetter (icke omlagrade eller härdade)

Hjälpsubstanser

2.2.3 Värmebehandling av vegetabiliska preparat
Förädlingsmetoder som pastörisering, sterilisering och autoklavering är motiverade med
hänsyn till mikrobiell stabilitet och hållbarhet för produkterna. Det mest skonsamma
alternativet för att uppnå denna påverkan måste väljas. Vid tveksamhet vilken teknologi som
kan användas ska respektive organisation kontaktas.
Aseptisk fyllning är möjlig och önskvärd. Ångning bör uppnås med hjälp av flerstegs
downdraught och / eller thin film evaporator, om möjligt under vakuum, t.ex. i en
vakumförångare.

2.3 . Bearbetning av olika produktgrupper
2.3.1. Förberedning av grönsaker
2.3.1.1. Tvättning
Förberedande rengöring kan ske med bruksvatten. Den slutliga rengöringen sker endast med rent dricksvatten.
2.3.1.2. Putsning och skalning
Mekanisk putsning är allmänt tillåten. Mekanisk skalning är tillåten för sådana grönsaker, där skalen inte är lämpliga
för förtäring. Ånga kan också användas för skalning.
2.3.1.3. Sönderdelning och sortering
För sönderdelning och sortering används vanliga mekaniska medel.
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2.3.1.4. Blanchering
Blancheringen bör om möjligt utföras med ånga, för bättre bevarande av näringsvärdet.
2.3.2. Konserverade grönsaksprodukter
2.3.2.1. Torkade grönsaker (även svamp)
Till förberedning av grönsakerna används de vanliga åtgärderna (se 2.3.1. tvättning, sortering, utgallring, putsning,
samt eventuellt strimling och tärning). För förhindrande av brunfärgning får naturliga syror t ex citronsaft och
citronkoncentrat användas. Djupfrysning efter blanchering för bättre avvattning är inte tillåten, inte heller behandling
med svaveldioxid eller natriumsulfit. För åtskiljning används vegetabiliska oljor och fetter (icke omlagrade eller
härdade). Torkningen skall ske så skonsamt som möjligt t ex med luftavfuktare.
Helt uteslutna är högfrekvenstorkning, kemisk avfuktning (utom salt) och direkt torkning med fossila bränslen.
Frystorkning är inte tillåten.
2.3.2.2 . Grönsaker i burkar och glas (även svamp)
Till förberedning av grönsakerna används de vanliga åtgärderna (se 2.3.1. tvättning, sortering, utgallring, putsning,
samt eventuellt strimling och tärning). Till ljusa grönsaker kan naturliga syror (t ex citronsaft, äppelsaft, surkålsaft)
användas. Användning av kalciumklorid till tomater är förbjuden.
Grönsakskonserverna skall ges en tillräcklig termisk behandling (sterilisering).
2.3.2.3. Syrade grönsaker
Mjölksyrade grönsaker
Startkulturer är tillåtna vid framställning av mjölksyrade grönsaker. Honung, oraffinerat
socker och råsocker får tillsättas upp till 1%. Användning av konserveringsmedel är ej
tillåten. Mjölksyrade oliver får inte behandlas med natronlut. Pastörisering av mjölksyrade
grönsaker är tillåten, men skall bara användas när det är oundgängligen nödvändigt.
Ättikssyrade grönsaker
Lagen framställs med ättika, salt, honung, oraffinerat socker och råsocker samt örter och
kryddor. Tillsats av citronsaft är tillåten. Isolerade organiska syror och kemiska
konserveringsmedel får inte användas. De färdiga produkterna kan pastöriseras.
2.3.2.4. Djupfrysta grönsaker
Till förberedning av grönsakerna används de vanliga åtgärderna (se 2.3.1. tvättning,
sortering, utgallring, putsning, samt eventuellt strimling och tärning, blanchering)
Grönsakerna fryses in utan tillsats av vätska. Infrysningen skall ske så snabbt som möjligt.
Infrysningen sker endast med snabbfrysningsmetod (t ex med kalluft i virvelskikt, infrysning
i vätska och kokande vätska, liksom med kall ånga, chockfrysning med kväve).
2.3.3. Grönsakssafter
För att syra grönsakssafter kan naturliga syror (t ex Demeter äppelättika, surkålssaft)
användas. Surkålssaft skall vara utpressad av Demetersurkål. Filtrering med kiselgur är bara
tillåten med särskilt tillstånd av Demeterförbundet. Beroende på pH-värde pastöriseras eller
steriliseras safterna. Den skonsammare metoden med pastörisering är att föredra. Mekanisk
findelning av safterna är tillåten.

3. Fruktättika, tomatpuré, pepparrotsberedningar
3.1 . Fruktättika
Se section XIV i det internationella regelverket. Standards for the certification of DEMETER
cider, fruit wines and vinegar.
Fruktättika (även vinättika och betättika) ska vara framställt av Demeterfrukt.
Demeteralkohol är tillåtet som ingrediens vid vinägerproduktion. Ättikessenser framställs
inte. Man kan använda traditionella metoder liksom snabbmetoder. Icke tillåten är tillsats av
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sockerkulör och svavelsyra. Likaså är försköning med kaliumhexacyanid förbjuden.
Syntetiska metoder för produktion av ättika är inte tillåten.

3.2 . Tomatpuré
Tomatmärg framställs genom inkokning av pulpa. En reglering av den torra massan med
färsk pulpa är tillåten. En kemisk konservering är utesluten.

3.3 . Pepparrot
Vid framställning av riven pepparrot eller bordspepparrot eller delikatesspepparrot är tillsats
av svaveldioxid förbjuden. Tillsats av citronsaft och citronkoncentrat är tillåten.
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Regler för godkännande av Demeternötter, -frön,
- kärnor som förädlingsprodukter
(Nötmassa och pålägg)

1. Tillsatser och tillsatsämnen
1.1. Tillsatser
I princip kan alla Demeterråvaror användas. Regler för olja och fetter, salt och
sötningsmedel samt andra tillsatsämnen behandlas i kapitel 5, avdelning A. Reglering av
metoder och tillsatser.

Regler för godkännande av Demeterbröd och
-bagerivaror
1.Tillsatser och tillsatsämnen
1.1. Tillsatser
I princip kan alla Demeterråvaror användas som tillsats
1.1.1. Mjölk och mjölkprodukter
Torrmjölk får generellt inte användas
1.1.2. Sötningsmedel
Enligt tabell 5.5., avd A
1.1.3.

Jäsmedel

1.1.3.1 . Mikroorganismer
Följande jäsmedel kan användas:
o Bakferment,
o

Surdeg av egen tillverkning (Startkultur får bara användas som första
steg). Eftersträvas bör en flerstegsberedning utan användning av jäst.

o

Jäst. Ekologisk jäst, eller om inte tillgänglig, jäst som odlats på
organisk substans. Om ingendera är tillgänglig, får konventionell jäst
användas. En skriftlig bekräftelse krävs att jästen inte är
genmodifierad

1.1.3.2. Kemiska jäsmedel
Följande jäsmedel kan användas:
 Pottaska (E 501) för pepparkakor samt honungsbröd.
 Bakpulver av vinsyra. (Natrium bikarbonat, NaHCO3 eller Kaliumbikarbonat,
KHCO3
Tillsammans med Vinsyra)
 Det får bara vara blandat med sädstärkelse som bärsubstans.
 Fosfathaltiga jäsmedel är inte tillåtna.
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1.1.4. Salt
Enligt tabell 5.5. avd. A
1.1.5. Fetter för flottyrbakverk
Jordnötsfett och palmfett av lägst ekologisk kvalité är tillåtna endast för dessa produkter.
1.1.6. Glasyrer
Glasyrer i ekologisk kvalitet kan användas. Om lecitin ingår får denna inte komma från
gentekniskt förändrade organismer.
1.1.7. Fruktprodukter
Är tillåtna enligt avd. B, 1, 1.3.4.

1.2. Tillsatsämnen
1.2.1.

Tillåtna geleringsmedel
 Agar-Agar (E 406)
 Pektin (E 440a). Får ej innehålla fosfater, kalciumsulfat eller raffinerat socker
och inte vara konserverade med svaveldioxid. Amiderade pektiner (E 440b) får
ej användas
 Gelatin: endast för yoghurt, kvark- och gräddprodukter

1.2.2. Lut
För lutbröd är en fyraprocentig lösning av natriumhydroxid (E524) tillåten.
1.2.3. Aromextrakt
Aromextrakt får bara användas i finbagerier i form av rena eteriska oljor eller rena extrakt
med råvaruidentitet. Det rör sig därvid om extrakt eller eteriska oljor som framställts med
hjälp av tryck, vatten och vattenånga, ättika, olja, etanol eller koldioxid.
1.2.4. Bakningsförbättrande tillsatser
Demeterförbundet avgör i princip om bakningsförbättrande tillsatser är nödvändiga utifrån
sädens kvalitet.
Som tillsatser vid framställning av småbröd, baguetter, skorpor och rån kan följande
användas:
 Vetegluten, endast i vetehaltiga Demeterbageriprodukter (får inte användas i
vetefria bageriprodukter)
Följande kan användas som bakningsförbättrare vid framställning av alla bakverk:




Acerolapulver, om en garanti föreligger, att bärsubstansen maltodextrin är fri från
gentekniskt förändrade organismer och inte framställts med sådana.
Fruktsafter,
malt och sojamjöl som tillsatser är tillåtna och måste vara i Demeterkvalité, om
sådan går att anskaffa.

I handeln förekommande bakmedel får endast innehålla tillsatser och tillsatsämnen, som
finns angivna under 1.1 och 1.2.
För de bakmedel, som används i Demeterprodukter måste föreligga en tillåtelse från
Demeterförbundet.
Alla tillsatser och tillsatsämnen i de använda bakförbättrande tillsatserna skall anges i den
fullständiga deklarationen enligt kraven för märkning av oförpackade och förpackade
Demeterbageriprodukter.
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1.3. Hjälpsubstanser
1.3.1. Antiklibbmedel
Som antiklibbmedel kan användas sädmjöl och lämpliga vegetabiliska oljor och fetter liksom
smör och andra djurfetter. Trämjöl, magnesiumoxid och emulsioner är inte tillåtna. Vax är
tillåtet, tills man funnit en bra ersättning.
1.3.2. Bakpapper och bakfolie
Bakning i folie är inte tillåten.
Bakpapper och bakfolie är bara tillåtet vid småbröd (t ex lutbröd, snittar)

2. Bearbetningsmetoder
2.1. Malning
Hammarkvarnar är inte tillåtna på grund av för höga varvtal som kan orsaka
kvalitetsnedsättande temperaturstegring. Om kvarnen är baserad på hammarteknik men är
utrustad med effektivt kylsystem är användning tillåten. Kvarnar med natursten, konststen
och stålvalsar kan användas. Vid nyanskaffning skall natursten föredras.

2.2. Mjölets ålder
Bagaren avgör själv om han skall använda nymalet mjöl eller lagrat.

2.3. Fördröjning eller avbrytande av degens jäsning genom kylning eller
frysning.
Av arbetstekniska orsaker är dessa åtgärder tillåtna. Det är lämpligt att ange detta i
deklarationen.

2.4. Frysning
Frukt kan på grund av säsongvariationer frysas in. Upptiningen får inte ske med mikrovågor.
Bakat bröd och bakverk får inte frysas. Speciella bakverk såsom kakor och liknande kan
djupfrysas. Dessa ska då säljas som frysta livsmedel.

2.5. Bakugnen
Bakning i högfrekvens-infraröd ugn är inte tillåten. Vid nyanskaffning av bakugn bör
naturgas föredras framför elektricitet och olja.

2.6. Bakformar och bakplåtar
Bakformar och bakplåtar av svartplåt, bleckplåt eller glas skall användas. Vidare måste man
vid användning av galvaniserade plåtar och formar göra en noggrann
förbehandling innan de börjar användas. Även vid små skador i ytskiktet får
sådana plåtar inte mer användas.
Icke tillåten är användning av engångsformar av aluminiumfolie.

3. Innehållsdeklaration
För oförpackade och förpackade Demeterbröd och -bageriprodukter skall en lista med alla
tillsatser och tillsatsämnen göras tillgänglig för kunder och återförsäljare (Fulldeklaration).
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Regler för godkännande av Demetersäd, säd- och
pastaprodukter
1. Allmänt
Giltighetsområdet omfattar
 säd, malda sädprodukter, flingor av säd och bovete, Quinoa, amarant
 därav framställda produkter, t ex frukostcerealier (müsli, crunchy, flingor),
mjölblandningar, torra blandningar av huvudsakligen säd (bratlinge, risotto),
sädkaffe stärkelse, vitalgluten, malt
 pastaprodukter (inkl. fyllda pastaprodukter)

2. Tillsatser och tillsatsämnen
I princip kan alla Demeterråvaror användas som tillsats.
Sötningsmedel enligt tabell 5.5., avd. A
Salt enligt tabell 5.5, avd. A

2.1. Tillsatser för pastaprodukter
2.1.1.

Tillsatser för nudlar
 säd resp. kvarnprodukter som mjöl, dunst, kross
 ägg
 örter och kryddor
 grönsaker

2.1.2. Tillsatser för fyllda pastaprodukter
samma som 2.1.1. och dessutom
 mjölk och mjölkprodukter
 kött och köttprodukter
 grönsaker och grönsaksprodukter
 sojaprodukter (endast Demeter- eller ekologisk soja)

2.2. Mikroorganismkulturer, tillsatsämnen, aromextrakt
 för mjölblandningar: kulturer av mikroorganismer (ej gentekniskt förändrade),
 om möjligt förökade på ekologiskt substrat: surdeg, bakferment, jäst,
jästprodukter.
 bakningsförbättrande tillsatser för mjölblandningar endast för småbröd,
baguetter, skorpor och rån och reglerat i riktlinjer för bröd och
bageriprodukter.
 för mjölmixar: vinstensurt bakpulver som jäsmedel.
 aromämnen i form av extrakt av ekologisk odling, t ex eteriska oljor.
Andra tillsatser är inte tillåtna. Ett hämmande av den naturliga syrningen vid
stärkelseframställning med antibiotika är inte tillåten.
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3. Bearbetning
3.1. Metoder
Följande metoder är inte tillåtna (negativlista)
 framställning av kemiskt eller enzymatiskt modifierad stärkelse.
Hetextrusion för framställning av t ex pops är tillåten endast under följande inskränkningar:
 produkten består av Demeterråvaror.
 märkningen görs enl. kap, 4.1.3 i ” regler för ”labelling with Biodynamic
and Demeter logo” Demetertillsats i tillsatsförteckningen (utan logo)

3.2. Hjälpsubstanser vid bearbetningen
 kväve
 koldioxid
 natronlut för reglering av pH-värdet vid stärkelseframställning
 isolerade enzymer är inte tillåtna

Regler för bearbetning av Demeterörter och
Demeterkryddor
1. Skörd
Vid skörden är det särskilt viktigt att se till att produkterna är felfria, dvs. att de skördade
produkterna är fria från yttre, synliga sjukdomar, från döda växtdelar, från yttre skador, från
röta osv. För att undvika för hög mikrobiell belastning, måste man särskilt tänka på att örter
och kryddor inte berör marken. För rengöring kan man vid behov använda rent dricksvatten
utan varje tillsats. Vattnet bör före vidare bearbetning rinna av så fullständigt som möjligt.

2. Livsmedelstillsatser och processhjälpmedel
2.1. Tillsatser och tillsatsämnen
I princip kan Demeterråvaror användas som tillsats.
Vidare är tillåtet:
 Salt enligt tabell 5.5., avd A
 Sötningsmedel enligt tabell 5.5., avd A
 Kalciumkarbonat E 170

2.2. Hjälpsubstanser
 Koldioxid mot insekter och vid kallmalning
 Kväve mot insekter och vid kallmalning.
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3. Torkning och annan konservering
Torkningen skall genomföras så skonsamt som möjligt, för bästa möjliga bevarande av
kvaliteten och vid optimala betingelser för respektive produkt. Torkningstemperaturen skall
anpassas till materialet. Processen bör ske under invändningsfria hygieniska förhållanden.

3.1. Torkning
Förtorkning ”på slag” på fältet och i solljus är tillåten för vissa frökryddor (t ex kummin och
fänkål). Den egentliga torkningen skall av hygieniska skäl inte ske på fältet.
Indirekt sol- och lufttorkning är möjlig i skuggade torkningsinrättningar, avskärmade från
insekter och nedsmutsningskällor. För konsttorkning är tillåtet torkning på band och ållor
liksom också vakuum-, frys- och kondensationstorkning.
I princip är direkt torkning med fossila bränslen samt kemisk avfuktning förbjuden (undantag
se 3.2. ”annan konservering”). Starkare utnyttjande av solenergi och användning av
energisparande torkningsmetoder förordas uttryckligen.
Förbjudet är att ge materialet ett överdrag bestående av extrakt som aminosyror, fettsyror,
socker eller emulgatorer. Naturliga ämnen (t ex oljor) i Demeter- eller ekologisk kvalitet
enligt EG:s förordning nr 834/2007 är tillåtet för ytbehandling.
Högfrekvenstorkning är utesluten.

3.2. Annan konservering
Inläggning (fuktning) med vegetabiliska oljor eller ättika i Demeterkvalité eller ekologisk
kvalitet enligt EG:s förordning nr 834/2007 är tillåten.
Torkning med elektrolyter (insaltning) är möjlig. Som elektrolyt får endast salt användas
(enligt 2.1.)
Djupfrysning är tillåten.

4. Vidarebearbetning
4.1. Sönderdelning och skärning
Sönderdelning av örter och kryddor är alltid förbunden med förlust av eteriska oljor. Om
möjligt skall därför hela eller bara grovt skurna örter och kryddor saluföras. För malning av
kryddor och örter är vanliga maskiner tillåtna. När det vid bearbetningen uppstår damm
måste detta sugas ut. Utsugningsluften skall renas innan den kommer ut i omgivningen.
Sönderdelningsmetoder som arbetar med kväve eller koldioxid för kylning är tillåtna. Slutna
kväve-kallmalningsprocesser är av energetiska orsaker att föredra.

4.2. Rensning
för rensning av produkten är fysikaliska metoder som silning, siktning, sortering, tillåtna
samt apparater för att avlägsna stenar, magneter, och specialfilter.

4.3. Blandning
Framställning av blandningar av örter och kryddor är tillåten. Vid framställningen av
blandningar är tillsats av kalciumkarbonat E 170 tillåten.

5. Bekämpning av mögel och insekter
Förekomsten av mögel är framför allt beroende av skörden och bearbetningen av materialet.
Därför måste man därvid eftersträva optimala förhållanden.
I företag som framställer känsliga produkter, är urvalet särskilt viktigt och att det blivit
skördat, bearbetat och lagrat under optimala förhållanden. Detta garanterar ofta ensamt en
tillräckligt låg mikrobiell nivå.
Bekämpning av svampangrepp bör endast ske där det är absolut nödvändigt. Som medel
används torr och fuktig värme. Behandling med överhettad vattenånga är att föredra där detta
är tekniskt möjligt. En behandling med hög temperatur under kort tid är mest fördelaktig (t
ex 105-115 grader under 2-5 minuter). Icke tillåten är behandling med joniserande
(radioaktiv) strålning och mikrovågor. Alla kemiska metoder är uteslutna.
Djupfrysning efter torkningen är tillåten mot mask och ohyra.
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Regler för godkännande av Demeter kött- och
korvprodukter
1. Allmänt
Slakten av djuren kräver särskild uppmärksamhet. Man bör vara medveten om att
hanteringen av köttet börjar med en besjälad varelses död. Etiska och moraliska synpunkter
bjuder oss, att vid transport och slakt behandla djuret så att det inte kommer att lida av
varken ångest eller stress. Onödigt långa transportvägar skall undvikas. Slakten skall ske
enligt Demeterförbundets regler för slakt.

2. Tillsatser och tillsatsämnen
2.1. Tillsatser
I princip kan alla Demeterråvaror användas som tillsats.
2.1.1.

Salt. Enligt tabell 5.5. avd. A

2.1.2.

Socker. Enligt tabell 5.5. avd A

2.1.3. Kryddor
(se också Demeterreglerna för godkännande av örter och kryddor, kap. V)
Kryddpreparat, kryddextrakt, kött- och jästextrakt liksom smakförstärkande medel är inte
tillåtna. Förädlaren skall förvissa sig om och skaffa skriftlig garanti att kryddorna inte
behandlats med joniserande strålning eller metylbromid.

2.2. Tillsatsämnen och hjälpsubstanser
2.2.1. Mjölksyra
Mjölksyra är tillåten för behandling av naturtarmar
2.2.2. Citrat
Citrat är tillåten vid framställning av stekkorv, om en värmebehandling inte är möjlig.
2.2.3. Startkulturer (mikroorganismkulturer)
Startkulturer är tillåtna för rökt korv, men inte för saltlake. Användning av ädelmögelkultur
är tillåten, men inte med hjälp av mikroorganismer framställda med genteknik. Detta måste
bekräftas skriftligen av tillverkare eller försäljare.
2.2.4. Korvskinn
Konsttarm är tillåten med motsvarande deklaration. Om naturtarm används, bör man försöka
få sådan från Demeterdjur. Efter grundlig rengöring skall tarmarna behandlas med mjölksyra
eller ättika och koksalt.
2.2.5. Marinader
Marinader är tillåtna
2.2.6. Rök
Rök (se 3.11)
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3. Bearbetningsmetoder
Det är inte tillåtet att framställa Demeter- eller ekologiska varor tillsammans med
konventionella. Undantaget är autoklavering, rökning och mogning i mogningsrum.
Förädlaren skall i dessa fall utesluta förväxling genom en tydlig märkningspraxis.
Även för bearbetningen gäller att endast det är tillåtet, som anges som tillåtet i
Demeterreglerna.

3.1. Mogning av köttet
Användning av mörningsmedel är inte tillåtet, liksom inte heller elektrisk behandling med
detta syfte.

3.2. Kylning av köttet
Tillåten är stegvis avkylning och snabbkylning med kalluft. Besprutning av slaktkropparna
med koksaltlösning är inte tillåten.

3.3. Frysning av köttet
Kött som av arbetstekniska orsaker inte kan bearbetas direkt, får frysas in. Det måste
emellertid användas så snart det är möjligt. Om späck av tekniska skäl måste bearbetas i
fruset tillstånd, så är detta möjligt.

3.4. Blod
Om inte en direkt bearbetning sker, så skall blodet vispas med metallvisp för att förhindra att
det levrar sig. Citrater får inte tillsättas. Förbjuden är användningen av blodpulver,
blodplasma, och blodserum som tillsats till korvprodukter.

3.5. Gelé
Tillåtna är metoder för framställning av gelé av naturlig aspik och av fläsksvål.
Aspikpulver av naturligt ursprung är tillåtet.

3.6. Saltade köttvaror
Det är inte tillåtet att framställa saltkött i inskränkt bemärkelse med användning av nitritsalt,
salpeter, askorbinsyra, glucono-delta-lacton (GdL) och genussäuren. Tillåtna metoder är
torrsaltning och våtsaltning. Saltlagen består av koksalt med eller utan kryddor.

3.7. Skållad korv
Köttet för denna produkt skall helst bearbetas slaktvarmt. Om detta inte är möjligt, så är det
tillåtet att uppnå en varmköttseffekt genom varmmalning, varmsaltning, och frysning.
Användningen av mjölkäggvita och andra hjälpmedel är utesluten.
Citrat kan användas för framställning av skållad korv om en varmköttsbehandling inte är
möjlig. (Därmed avses att charkuteriet inte kan slakta själv, utan bearbetar inköpta halvor
etc. Detta förhållande måste skriftligen meddelas Demeterförbundet). Användningen av citrat
måste enligt lagen anges i innehållslistan.

3.8. Kokt korv
För framställning av kokkorv är inga tillsatsämnen tillåtna. Användningen av mjölkpulver är
utesluten.

3.9. Rökt korv
För mogning av massan kan kött och späck försaltas eller förtorkas. Mogningen av råkorven
görs som långsammognad vid 15 grader eller som mogning vid medelhög temperatur på 1820 grader. Av hygieniska skäl bör en temperatur på mer än 20 grader inte överskridas.
Snabbmognadsmetoder som t ex GdL-metod är inte tillåten. Rökning skall ske med
kallrökning. Om vin används måste detta deklareras.
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3.10

Pressat kött

Framställning av pressat kött av skuret kött är inte tillåten.

3.11. Rökning
Förbränningen av veden sker antingen direkt i rökningskammaren eller utanför denna i
lämplig anläggning. Kall- och varmrökning (mindre än 70OC) är tillåten. Se närmare för de
olika korvsorterna.
Tillåtna medel för rökning:
 lämpliga inhemska trädslag (ved, spån eller sågspån, bok eller ek är att föredra)
 kottar
 kryddor
 andra växter som ljung, enris, granris och kryddor

3.12. Konservering och konservtyper
Tillåtna är halvkonserver, trefjärdedelskonserver och helkonserver med föredragande av de
båda förstnämnda. Även om användning av hög temperatur är tillåten, bör man välja en
metod som inkräktar så lite som möjligt på kvaliteten.
Som behållare kan användas glas eller bleckburkar, varvid glas är att föredra. Bleckburkar
får bara vara svetsade, inte lödda. För helkonserver är invändigt och utvändigt lackerade
burkar tillåtna. Plast- och aluminiumbehållare får inte användas. Formatet bör väljas så att en
nödvändig temperatur kan uppnås snabbt (Tänk på den specifika ytan).
För pastörisering kan kokkittel eller kokskåp användas. För sterilisering bör om möjligt
användas korttids högupphettning, stegvis kokning och rotationssterilisering. Om möjligt bör
en mottrycksautoklav användas. Sterilisering i enkla autoklaver skall vara undantag.

Regler för godkännande av Demetermjölk och mjölkprodukter
1.

Transport av mjölken

Transporten av mjölken ska ske i behållare avsedda endast för Demetermjölk.

2.

Lagring av mjölken

Lagringen av mjölken skall ske i behållare avsedda endast för Demetermjölk. En förväxling
med ekologisk eller konventionell mjölk måste uteslutas genom en lämplig märkning.

3.

Tillsatser och tillsatsämnen

3.1. Tillsatser
I princip kan alla Demeterråvaror användas som tillsats.
3.1.1. Startkulturer, mikroorganismkulturer, löpe
3.1.1.1. Kulturer som odlas i mjölk
Startkulturer (även direktstartare) kan användas. Om de förökas i det egna företaget bör helst
först det tredje förökningssteget användas i produktionen. Odlingen och förökningen måste
ske i Demetermjölk. Mikroorganismkulturer som t ex Brevibacterium Linens kan användas.
Användning av mikroorganismer som framställts med genteknik är inte tillåten. Tillverkaren
av Demetermjölkprodukter skall skriftligen försäkra sig om detta av försäljaren av
mikroorganismer och startkulturer.
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3.1.1.2. Kulturer som inte kan odlas i mjölk
Användningen av kulturer, som inte kan odlas i mjölk (t ex mögelsvampar) är möjlig.
3.1.2. Löpe
För ystning av mjölken kan användas kalvlöpe, mikrobiell löpe, löpe-pepsin-blandningar
(kalvlöpe) och växtextrakt (kronärtskocka, tätört). Löpen skall vara utan
konserveringsämnen.
För utfällning av mjölkäggvita är ystningssyra och fruktättika tillåtna.
3.1.3. Salt enligt tabell 5.5.,avd A
3.1.4. Sötningsmedel enligt tabell 5.5., avd A
3.1.5. Olja
För behandling av ytan på ost kan olja användas
3.1.6. Örter och kryddor
De örter som används måste motsvara ”Reglerna för bearbetning av Demeterkryddor och
örter”.
3.1.7. Fruktprodukter
De fruktprodukter som används måste vara framställda enligt ”Reglerna för godkännande av
Demeterfrukt- och grönsaksprodukter”.

3.2. Tillsatsämnen
3.2.1. Kalciumkarbonat
Kalciumkarbonat (E 170) är endast tillåten för framställning av surmjölksost.
Natriumhydrogenkarbonat får inte användas.
Kalciumklorid (E 509) är tillåtet som processhjälpmedel vid ystning.
3.2.2. Överdragsmaterial
Följande överdragsmaterial kan användas för hårdost, och halvfast ost
 bivax
 naturligt fast paraffin
 mikrokristallina vaxer
Dessa tre produkter kan också vara blandade med varandra. Naturligt fast paraffin och
mikrokristallina vaxer får inte innehålla ytterligare tillsatser som polyetylen, lågmolekylära
polyolefiner, polyisobutylen, butylkautschuk eller cyklokautschuk. Vidare får vaxerna inte
vara färgade.
Plastdispersioner (fria från kaliumsorbat, kalciumsorbat och natamycin) är tills vidare tillåtna
bara för ytbehandling av halvfast och hård ost. (Detta gäller bara så länge tills man funnit ett
lämpligt ersättningsmedel eller en lämplig metod).
3.2.3. Rökning av ost
Förbränningen av veden sker antingen direkt i rökningskammaren eller utanför denna i
lämplig anläggning. Kall- och varmrökning (mindre än 70 grader C) är tillåten. Se närmare
regler under de olika ostsorterna.
Tillåtna medel för rökning:
 lämpliga inhemska trädslag (ved, spån eller sågspån, bok eller ek är att föredra)
 kottar
 kryddor
 andra växter som ljung, enris, granris och kryddor
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4. Bearbetningsmetoder
För att behålla den höga inre kvaliteten hos mjölken, bör mjölken så vitt möjligt bearbetas
som helhet och färsk från kon.
Lagring och bearbetning i aluminiumkärl är inte tillåten.

4.1. Mjölk
För pastörisering får av myndigheterna tillåtna metoder, till max. 80 grader, användas. Efter
pastöriseringen måste mjölken alltid vara peroxidas-positiv. Detta gäller i princip även för
förädlade mjölkprodukter. Andra upphettningsmetoder som sterilisering, ultrapastörisering
och ESL får inte användas. Mjölken får inte homogeniseras.
Följande krav finns för Demetermärkning av mjölk: Mjölken får maximalt ha en 30 %
homogeniseringsgrad (mäts med homogeniseringspipett enl NIZO-metoden).
Mjölken som ska säljas som ”icke-homogeniserad” får maximalt ha en 10 %
homogeniseringsgrad.
Följande mjölksorter kan saluföras:
 Helmjölk med naturlig fetthalt
 Standardiserad helmjölk (minst 3,5 % fetthalt)
 Mellanmjölk och lättmjölk
Berikning med t ex mjölkäggvita, vitaminer är inte tillåten.

4.2. Smör
Följande smörsorter kan framställas:
 Smör av söt grädde
 Smör av sur grädde
Man kan använda inköpt grädde. För att reglera smidigheten kan fysikaliska åtgärder
användas som kall-varm-kall- (KVK) eller varm-kall-kall- (VKK) metoden.
Saltning med koksalt är tillåten men skall anges, däremot inte färgning med betakarotin.
Indirekt syrat smör enligt NIZO-metoden är utesluten. För övrigt är vanliga metoder för
smörproduktion användbara. Fryslagring av smör upp till ett halvt år är tillåten. Fryslagrat
smör får inte blandas med färskt smör.

4.3. Färskost och kvark
Färskost och kvark får endast framställas med syrningskulturer och löpe. Tillvaratagandet av
kärnmjölksproteinet genom metoder som termokvarkmetoden och ultrafiltrering är tillåten.
Uteslutet är användning av Centri-Whey-metoden. Reglering av fetthalten kan ske genom
blandning med fettkvark eller magerkvark eller grädde. För övrigt kan de nuvarande, vanliga
metoderna för framställning av färskost användas.

4.4. Surmjölksost
Surmjölksost får bara framställas av surmjölkskvark. Tillsats av kalciumkarbonat är tillåten.
Koksaltmängden i ostmassan är högst 2,5,%. Användning av betakarotin och laktoflavin är
utesluten.
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4.5. Produkter av surmjölk, yoghurt, kefir, kärnmjölk
Mjölken får upphettas till 85-95 grader under 5-10 minuter. Man bör därvid om möjligt
arbeta vid de undre gränserna. Ultrapastörisering är inte tillåten. Endast delvis
homogenisering genom en centrifug är tillåten vid yoghurtproduktion.
För att öka torrsubstanshalten står följande möjligheter till förfogande:
 Tillsats av mjölkpulver
 Avångning under vakuum
 Avångning genom fallström- och flerstegs-avångning.
 Ultrafiltration
 Omvänd osmos
De färdiga produkterna får ej värmebehandlas.
Endast ren kärnmjölk får säljas. För övrigt är de vanliga metoderna för framställning av
surmjölksprodukter tillåtna.

4.6. Sötmjölksprodukter
För sötmjölksprodukter gäller samma bearbetningsföreskrifter som för surmjölksprodukter.
För förtjockning är sädstärkelse och Agar-Agar tillåtna.

4.7. Grädde och vispgrädde
Vispgrädde får inte berikas med mjölkäggvita för höjning av torrsubstanshalten. Grädde skall
pastöriseras så, att produkten efter pastöriseringen alltid är peroxidas-positiv.
Homogenisering och användning av förtjockningsmedel (t ex Carragen) är inte tillåten.

4.8. Vassla
Som vassleprodukter kan söt eller sur vassla framställas.

4.9. Torrmjölksprodukter
Framställning av torrmjölksprodukter av Demetermjölk och mjölkprodukter är tillåten, (t ex
mjölkpulver, skummjölkspulver, kärnmjölkspulver, vasslepulver). Metoden för torkning
skall vara skonsam och skall göras optimal beträffande tryck och temperatur. Mjölkpulver är
bara tillåtet som tillsats till framställda produkter.

4.10. Ost
Reningen av mjölken sker med separatorer eller lämpliga filtreringsmetoder. Borttagande av
sporer kan ske med vanliga pastöriseringsmetoder (se 4.1.) eller en uppvärmning. Sporer kan
också tas bort med hjälp av bactofugiering. Bactofugatet får inte användas vidare.
Mjölk kan förtjockas med syraväckare, löpe eller en kombination av båda, men ej med ren
syra. Vid förnyelse av saltlaken kan denna sugas bort och bottensatsen avlägsnas. Den
avsugna saltlaken kan kokas upp och vid behov tillföras mera salt. Behandling med
natriumhypoklorit, vätesuperoxid och liknande är inte tillåten.
För kryddning av ost får endast användas rena kryddor samt extrakt eller destillat av kryddor.
Användning av lactoflavin och betakarotin för färgning är utesluten. En ytbehandling av ost
med kaliumsorbat, kalciumsorbat eller natamycin är inte tillåten.
De olika ostsorterna framställs enligt de för dem typiska förfaringssätten. En mogning i
foliepåsar är möjlig. De använda materialen måste vara fria från kritiska substanser.
Plastdispersioner (fria från kaliumsorbat, kalciumsorbat och natamycin) är tills vidare tillåtna
bara för ytbehandling av halvfast och hård ost. (Detta gäller bara så länge tills man funnit ett
lämpligt ersättningsmedel eller en lämplig metod).

4.11. Glass
Tillsatser och förtjockningsmedel
För framställning av glass är alla Demeterprodukter tillåtna samt aromextrakt, kryddor och
örter.
Som förtjockningsmedel är tillåtet: johannesbrödmjöl, pektin, guarmjöl, Agar-Agar.
Färgämnen är inte tillåtna.
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Regler för godkännande av Demeter matoljor och fetter
(undantagna är dietetiska produkter och margariner)
Angående märkning med t ex kallpressad, naturlig, konsultera den nationella
livsmedelsförordningen.

1. Tillsatser och bearbetningshjälpsubstanser
1.1. Tillsatser
I princip kan Demeterråvaror användas.

1.2. Bearbetningshjälpsubstanser
 Asbestfria filtermaterial som pappers-eller tygfilter
 Icke aktiverad kiselgur
 Kväve

1.3. Tillsatsämnen
Användning av tillsatsämnen är inte tillåten.

2. Bearbetning
2.1. Bearbetning av kallpressad vegetabilisk matolja.
2.1.1.

Tillåtna metoder
 Alla vanliga metoder för rening, skalning och iordningställande av råvaran.
 Mekanisk pressning med en utloppstemperatur på max. 60 grader (mätpunkten
direkt vid utloppet skall bestämmas av Demeterförbundet).

De maximala temperaturerna för de olika oljorna skall vara enligt nedanstående. Lägre
temperaturer är önskvärda:
 Olivolja: 40 grader
 Tistel- och kurbizolja: 50 grader
 Solros-, majs-, soja-, sesam-, hasselnötsolja: 60 grader
 Filtrering, dekantering, centrifugering

2.1.2.

Otillåtna metoder
 Föregående upphettning av materialet
 ’Extrahering med organisk-kemiska lösningsmedel
 Borttagning av slem med mineraliska eller organiska syror
 Behandling med aktivt kol
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 Avfärgning/blekning
 Kemisk modifikation (hydrering, härdning, omlagring)

2.2. Bearbetning av övriga vegetabiliska oljor och fetter
2.2.1

Tillåtna metoder
 Vanliga mekaniska processer för att rensa, skala och bereda råmaterialet
(inklusive beredning och torkning med värme)
 Mekanisk pressning
 Centrifugering, dekantering
 Filtrera
 Borttagning av slem
 Neutralisera/buffra (endast en gång före eller efter fraktionering)
 Tvättning
 Vakumtorkning
 Blekning/färgborttagning
 Termisk fraktionering (omkristallisering/torrfraktionering)
 Ångning/göra luktfri

Oljor och fetter för vidareförädling vid höga temperaturer (över 100o C) och för att steka och
baka (t ex bagerifetter) kan ångas/göras luktfria en gång utan temperaturbegränsningar.
Alla andra oljor och fetter för vidareförädling vid låga temperaturer (under 100o C) kan
skonsamt ångas/göras luktfria vid max 130o C (en gång t ex för framställning av majonnäs)
2.2.2

Otillåtna metoder

 Extrahering med organiska lösningsmedel
 Kemisk modifikation (hydrering, härdning, omlagring)
 För palmolja som säljs som råpalmolja
 Borttagning av slem med syror.
 Borttagning av syra.
2.2.3 Märkning
Borttagning av icke önskvärd lukt/ångning måste deklareras på alla förpackningsenheter för
konsumenter och förädlare.

2.3 Tillåtna metoder för animaliska produkter
Utsmältning
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Regler för framställning av Demeter sötningsmedel
1. Giltighetsområde






Växtsirap (t ex lönnsirap, sockerbetssirap)
Växtsaftkoncentrat och – extrakt
Säd/stärkelseförsockringsprodukter
Maltextrakt
Oraffinerad socker (torkad, malen socker)

För framställning av råsocker och vitt socker måste en särskild ansökan göras.

2. Tillsatser
Alla Demeterråvaror kan i princip användas som tillsats.

3. Bearbetning
3.1. Bearbetningshjälpsubstanser
 Textila filtermaterial, papper- och cellulosafilter
 Enzymer (ej GMO) för framställningen av säd-/stärkelse socker
 För invertering av säd-/stärkelseförsocker, xyllos (glucos), isomeras
 Kalkmjölk (för borttagande av oönskade ämnen)
 Kolsyra (för utfällning av överflödig kalk som kalciumkarbonatslam)
 Olja för att förhindra skumbildning
 Garvsyra av naturligt ursprung
 Ekologiskt Organic ester sucrose

3.2. Bearbetningsmetoder
 För växtsaftkoncentrat (regleras under frukt)
 Alla vanliga metoder med användning av de i 3.1 nämnda tillsatserna är tillåtna
för framställning av sötningsmedel.
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Regler för godkännande av textilier av Demeterfibrer
1. Allmänt
Textila råmaterial (ull, bomull, lin, silke, linne etc.) är jordbruksprodukter för vilka gäller
alla principerna för den biodynamiska metoden. Textil produktion skiljer sig från
livsmedelsproduktion däri att råmaterialet alltid måste bearbetas. På samma sätt som
förädling av livsmedel kan skada deras speciella biodynamiska kvaliteter, så kan även
bearbetning av textilier ha en försämrande inverkan på textilvarornas kvalitet. Då
produktionen av textilier använder ett stort antal kemikalier (färgning, ytbehandling etc.) kan
den också leda till allvarliga miljöskador.
Med hänsyn till kvalitén av de naturliga produkterna, bör två frågor beaktas:
 Är produktionen/bearbetningen av naturliga produkter av skadlig inverkan för
miljön (jord, vatten, luft)?


Har de naturliga produkterna en positiv inverkan på människan eller å andra sidan
kan de hjälpa till att undvika negativa påverkningar?

Den första frågan kan besvaras spontant genom att utesluta specifika giftiga ämnen. Detta
kan tillämpas både för produktionen som för bearbetningen av produkterna. För
Demeterproduktionen omfattas dessa aspekter av Demeterreglerna.
För bearbetning av textilier finns redan många regler. Vi ser reglerna från International
Association of Natural Textiles (IVN är en organisation) som de mest konsekventa. Med sina
regler lägger IVN grunden för tillämpningen av relevanta testmetoder och för ett
bearbetningssätt som är adekvat för Demetertextiler.
Den andra frågan kan inte besvaras genom att undvika giftiga ämnen. Dessutom behöver en
mer speciell idé om Demeterkvalité utvecklas. Utvecklingen av idén om nyttiga kläder är den
biodynamiska rörelsens speciella bidrag till frågan om textiliers kvalité. De skiljer sig från
konventionella aspekter. De första stegen har tagits, flera följer.
Människor samverkar med att odla, förädla och handla Demeterprodukter för att
tillhandahålla textiler med den höga Demeterkvalitén. Demeterprodukter uppfyller alltid
minimireglerna för organiska textila produkter. Kriterier för högre krav uppnås i framtiden
mer och mer.
Minimireglerna för Demetertextilier är:
Fibrerna (ull, bomull, lin, etc.) ska komma från certifierade Demetergårdar.
Produktionsreglerna följs av IVN i den senaste publicerade versionen.

2. Odling och skörd
Fibrer och ull från certifierade Demetergårdar kan användas för förädling av Demetertextiler.
Fibrerna och ullen uppfyller Demeterreglerna. Slumpvis provtagning görs kontinuerligt, för
att vara säkra på att inga giftiga/skadliga substanser finns i råmaterialet. Bomull ska
handplockas. Maskinskörd är endast tillåtet när kemikalier garanterat inte används.
Animaliska fibrer ska rakas av eller kammas ur.

3. Bearbetning/process
Reglerna från IVN i den senaste publicerade versionen gäller.
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4. Märkning
För märkning av textilier från Demeterull eller från Demeterfibrer gäller Demeterreglerna för
märkning i den senaste publicerade versionen.
Textilprodukter får märkas med Demeter:
om fibrerna (ull, bomull, lin, etc.) kommer från certifierade Demeterodlingar
om IVNs produktionsregler följs i den senast publicerade versionen
Certifierade fibrer från ”Under omläggning till Demeter” accepteras om deras andel i den
bearbetade textilen inte överstiger 1/3 av hela innehållet.
Blandningar som innehåller fibrer som kommer från certifierade Demetergårdar är tillåtna.
Så länge siden eller andra naturliga fibrer inte finns att tillgå, i antingen Demeter eller
ekologisk kvalité, är inblandning av sådana konventionella fibrer tillåtna.
Demetermärkning är begränsad till produkter med blandade fibrer som innehåller en minimal
vikt av 50% Demeterfibrer.
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