Märkningsguide
Instruktioner för produktion av etiketter till Kobias produkter

Kobia AB 2009-10-16

Vid tillverkning av etiketter till Kobias produkter skall följande
standard tillämpas.

1. Etikettens storlek/format

Etikettens mått får variera, dock skall den vara tillräckligt stor för att rymma all information på ett
läsbart och överskådligt sätt. I de sällsynta fall då förpackningens utformning inte tillåter en
tillräckligt stor etikett skall det på etiketten hänvisas till separat produktfaktablad.

2. Språk

Språket på etiketten skall vara Svenska.

3. Typografi

Typsnittet som används på etiketten är genomgående Arial. Till rubriker används Arial bold och till
brödtext Arial regular. Storleken på typsnittet får variera men som standard skrivs all information i
10pt. Storleken får vid behov minskas till 8pt.

4. Etikettens innehåll

På etiketten skall följande information i följande ordning finnas. Då informationen anses oväsentlig
för produkten utelämnas den. Se bifogad mall för exempel på layout.
Artikelnamn: Detta skrivs i versaler och skall i storlek skilja sig väl från den övriga texten.
Under artikelnamnet skall produktens tillstånd i följande ordning beskrivas.
1. Om produkten är kyld eller fryst.
2. Om produkten är ojäst, förjäst eller förbakad.
3. Produktens totala vikt samt inom parentes ev antal enheter och deras vikt. I
förekommande fall även avrunnen vikt.
4. Produktens mått om detta anses väsentligt.
Ingredienser: Här ska samtliga ingredienser i produkten anges i QUID-ordning
Beredning: Hur produkten skall tinas, jäsas och bakas inkl ungefärliga tider för detta.
Lagring: Kyl, frys, eller torrvara samt temperaturer för detta. Om produkten kan frysas om.
Hur länge produkten är hållbar efter öppnad förpackning samt övrig för produkten väsentlig
information.
ID-kod för spårbarhet/Batch nr: Producentens spårningsnummer.
Ursprung: Om produkten tillverkas inom EU anges texten ”Tillverkad inom EU.” Om
produkten tillverkas utanför EU anges det specifika landet.
Importerad av alt Producerad för: Här anges Kobia AB samt telefonnumret 020-91 00 61.
Artikelnummer: Här anges Kobias artikelnummer för produkten. Textstorleken skall skilja
sig väl från den övriga texten.
Bäst före: Här anges produktens bäst före-datum i ordningen DD/MM/YYYY
EAN-kod: Eventuell kod skall placeras i det nedre högra hörnet av etiketten.

5. Kobias logotyp

Etiketten skall förses med Kobias logotyp. I första hand i färg, då detta inte är möjligt används den
svarta versionen. Placeringen av logotypen skall vara centrerat längst ned på etiketten alternativt i
det övre högra hörnet. Logotypen skall vara 20 mm lång och får ej ändras i sina proportioner.

6. Godkännande

Etiketten måste innan tryck godkännas av Kobia.
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WIENERKAMMAR
Djupfrysta, ojästa, 6,48kg (72*90g).

Ingredienser: Vetemjöl, vegetabiliskt margarin, vatten, socker, xx.
Beredning: Tina i rumstemp i ca xx min. Jäs i ca 70% luftfuktighet i ca xx min.
Baka av i 200-220 grader i ca 18 min.
Lagring: Frysvara, -18°C eller kallare. Tål ej omfrysning.
ID-kod för spårbarhet/Batch nr: XXXXXXX
Ursprung: Sverige.
Producerad av: Kobia AB, 020-91 00 61

Art nr:

88889
Rubrik: Arial Bold, 10pt
Information: Arial Regular, 10pt

20mm
Pantone Reflex Blue
Pantone Red 199

Bäst före:
DD/MM/YYYY

