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ICA erbjuder Sveriges största nyckelhålsmärkta 
receptsamling 

Nu erbjuder ICA Sveriges troligtvis största nyckelhålsmärkta receptsamling med mer än 400 
recept. Recepten finns att tillgå både på ica.se och i ICA-appen och är en del i ICAs arbete att 
underlätta för människor att göra hälsosammare val. 

Både på ica.se och i ICA-appen är det nu möjligt att lägga till nyckelhålsmärkt som filter 
vid sökningar på exempelvis recept lämpade för barn, middagsrecept, efterrätter eller 
vegetariska recept. 
 

− Inom ICA jobbar vi hela tiden med att göra det enklare för våra kunder att göra 
hälsosammare val. Att vi nu nylanserar en bank med drygt 400 nyckelhålsmärkta 
recept är ett konkret resultat av detta arbete och ligger helt i linje med ICAs 
övergripande hälsoambition, säger Paula Frösell, dietist på ICA Sverige. 
 

ICA antog nyligen en ny hälsoambition som löper under åren 2021-2025. Hälsostrategin är 
uppdelad i tre fokusområden, fysiskt välmående, psykiskt välmående och säker 
antibiotika-användning. Inom ramen för området fysiskt välmående genomförs nu flera 
åtgärder, bland annat ett mål att senast 2025 ska kundernas inköp av frukt, bär och 
grönsaker motsvara en konsumtion om 500 gram om dagen. ICA kommer även att arbeta 
för att sänka sockerhalten i ICAs egna märkesvaror med särskilt fokus på barn- och 
barnfamiljer. 
 

− Nyckelhålsmärkningen är troligtvis den mest kända livsmedelsmärkningen vi har i 
Sverige och vi är väldigt glada över att nu kunna göra så många nyckelhålsmärkta 
recept tillgängliga. Jag hoppas och tror att detta kommer leda till många goda och 
hälsosamma matupplevelser, säger Paula Frösell. 
 

Om Nyckelhålsmärkning: 
Nyckelhålsmärkningen är ett svenskt initiativ och har funnits i över 30 år. Att en viss typ av 
mat är nyckelhålsmärkt innebär att den är ett nyttigare val i just sin livsmedelsgrupp. För 
att bli nyckelhålsmärkt måste maten uppfylla vissa kriterier som exempelvis handlare om 
mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. Läs mer om 



 

 

nyckelhålsmärkningen här: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-
pa-forpackning-markning/nyckelhalet 
 
Läs mer om ICAs hälsoambition här: 
https://www.icagruppen.se/sok/?query=h%C3%A4lsoambition#!/lb//arkiv/pressmeddela
ndearkiv/2021/ica-ska-gora-det-enklare-for-kunder-att-leva-halsosamt/ 
 
 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se  
ica.se, icagruppen.se 
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