
Tryck honungetiketter med eget original
Här finns exempel på etikett som du kan använda som grund när du beställer honungs-
etiketter via ALLT OM BIODLING. Följ mått och utfall samt våra rekommendationer för 
vilken information som bör finnas med på etiketter för honung. Vill du ha hjälp med 
utformning hjälper vi dig. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 
info@artcopy.se. För frågor om informationen på etiketten är det bra om du kontrollerar 
ditt original med Livsmedelsverket för godkännande innan tryck.

Mallar för honungetiketter
Här kan du hämta mallar med rundade eller raka hörn i vårt standardformat, bredd 150 
mm, höjd 45 mm. Observera att det endast är PDF-filer så att du kan se om propotio-
nerna och utfallet stämmer, ditt original ska inte klistras in i pdf-filen. Vilken program-
vara du skapar originalet i spelar ingen roll, det viktiga är att storleken stämmer och 
upplösningen är högupplöst eller att grafiken är vektorbaserad.
• Mall med rundade hörn (hörnradie 3 mm).
• Mall med raka hörn (hörnradie 0,5 mm).
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SVENSK HONUNG
För innehållet ansvarar:

Nettovikt:

Bäst före:

Innehåll: Svensk honung.  
Förvaras i rumstemperatur. 
Skyddas mot direkt solljus.  
Kyl för fast konsistens, värm 
för flytande. Barn under ett års 
ålder bör inte äta honung.

Näringsdeklaration/100g:
Energi    1340 kj (320 kcal)
Fett 0 g
 varav mättat fett           0 g
Kolhydrat 83 g
 varav sockerarter       83 g
Protein 0 g
Salt 0 g
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Innehållsförteckning

Minst  
2 mm utfall
Använder du en 
bakgrundsbild eller 
bakgrundsfärg så 
måste denna täcka 
minst 2 mm utanför 
etikettens kant till 
den streckade lin-
jen eller längre.

Innehåll, förvaring, källsortering av förpackning. Kontaktuppgifter.

Företaget AB 
Gatan 1, 123 45 Staden 
Tel 00-00000 
info@foretaget.se 
www.foretaget.se

*frivilliga uppgifter.

Etikettens kant Bäst före*

Vikt

Näringsdeklaration* EAN-kod*

Produktens namn

Foto, illustration 
eller logotyp för 
produkten eller 
företaget

150 mm

45 mm

Producent

EAN för honung kan 
beställas hos föreningar 
som SBR eller BF.

Exempel på utformning av honungsetikett

Beställ honungsetiketter på  
alltombiodling.se/egen-etikett

http://alltombiodling.se
mailto:info@artcopy.se
http://alltombiodling.se/wp-content/uploads/Honungsetikett-Mall-150x45-Rundad.pdf
https://alltombiodling.se/wp-content/uploads/Honungsetikett-Mall-150x45-Rak.pdf
http://www.artcopy.se
http://www.alltombiodling.se/egen-etikett

