GÅR DETTA FORTFARANDE ATT ÄTA?
Före utflykten
På livsmedelsförpackningar måste antingen bäst föredatum eller sista försäljningsdag anges. Ta reda på vad dessa
datummärkningar betyder.
Titta först på en video om förpackningspåskrifter genom att
skanna QR-koden eller klicka på länken.
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/
tuoteturvallisuus/ruuan-turvallisuus-suomalaisessa-ruokaketjussa/pakkausmerkinnat-kertovat

Kryssa sedan för vid varje påstående vilken datummärkning det är fråga om.
Bäst föredatum
Denna datummärkning anger hur länge produkten
garanterat håller god kvalitet.
Denna datummärkning anger när produkten senast ska
användas.

Produkter som lätt blir dåliga, som färsk fisk och kött,
har denna datummärkning.

Produkter som håller länge, som godis, mjöl, ägg
och konserver, har denna datummärkning.

Enligt datummärkningen gick min yoghurt ut i förrgår.
Yoghurten ser ändå fräsch ut och den doftar och smakar
gott. Jag litar på mina sinnen och äter yoghurten.
Vilken datummärkning hade yoghurten?
Vilken datummärkning har ett paket köttfärs som jag har i
kylskåpet? Datumet är i morgon, men jag hinner inte använda köttet förrän nästa vecka. Jag lägger paketet i frysen för
att kunna använda färsen även efter att datumet har gått ut.
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Sista förbrukningsdag

Under utflykten
Före utflykten tog ni reda på vilken typ av produkter som är försedda med bäst föredatum (t.ex. torra varor) och vilken typ som är försedda med sista förbrukningsdag
(färskvaror som lätt blir dåliga).
Leta nu i butiken efter produkter med dessa datummärkningar, fyra av var. Anteckna
produkterna och det datum som är angivet på förpackningen.
Vilken produkt håller längst? Vilken bör användas så snart som möjligt?
Ange i tabellen:
Den som håller längst
Den som ska användas snarast möjligt

BÄST FÖRE
DATUM ANGIVET
PÅ FÖRPACKNINGEN

PRODUKT

SISTA FÖRBRUKNINGSDAG
PRODUKT

DATUM ANGIVET
PÅ FÖRPACKNINGEN
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