
SPESIALITET-MERKET, VEILEDER FOR PRODUKTMERKING

Spesialitet-merket er en veiviser til  
unike  smaksopplevelser. 

Verdien og styrken til merket avgjøres 
av merkebrukernes og Matmerk sin 
evne til å gjøre merket kjent, og å for-
midle hva merket betyr. Om merket  
skal fylle sin rolle som veiviser overfor 
forbrukerne, er det avgjørende at merket  
kommet tydelig frem på produkt- 
emballasje og annen kommunikasjon.

LOGO

Logo på hvit/lys bakgrunn

LOGO- OG BASISFARGER

Sort
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Pantone 871
CMYK 35/40/75/0
RGB 166/130/57

Logo på farget bakgrunn



For å være tydelig på hva merket betyr, hvorfor det er tildelt, og hvem som 
står bak, anbefales å bruke merket sammen med forklarende tekst. 

SPESIALITET-MERKET, VEILEDER FOR PRODUKTMERKING PÅ EMBALLASJE I

BESTE ALTERNATIV: 
LOGO MED FORKLARENDE TEKST.

Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
Les mer på matmerk.no

Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
Les mer på matmerk.no

Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
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Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
Les mer på matmerk.no

(1)

(2)

Anbefalt størrelse på logo er  
minimum 15 mm (breddemål på logo).

Det er mulig å gjøre individuelle tilpasninger på selve tekstboksen, 
der hvor emballasjens farge, form eller plass gjør det vanskelig å 
bruke den sorte tekstboksen som anvist. Dette må da godkjennes av 
Matmerk. 

Tekstboksen kan også «brettes» rundt kanten av emballasjen. 
Se eksempel «Rørosost, ekstra vellagret kvitost». 

Dersom du har spørsmål rundt dette, vennligst kontakt Matmerk 
på tlf: 24 14 83 00, e-post: post@matmerk.no

Dette er en veiledning for merking av produkter som har blitt tildelt Spesialitet-
merket. Bruk av merket skjer etter avtale med Matmerk, som også skal godkjenne 
merkebruken på produktemballasjen. 

Denne finnes i 2 utgaver; 
med (1) tekstboks til høyre og (2) tekstboks til venstre. 



Der hvor det er lite plass til merket og informasjonstekst  
på emballasjens front, kan man bruke merket alene på front,  
og merket med forklarende tekst på baksiden. 

SPESIALITET-MERKET, VEILEDER FOR PRODUKTMERKING PÅ EMBALLASJE II

ALTERNATIV PLASSERING (A):
LOGO PÅ FRONT, OG LOGO MED TEKSTBOKS PÅ BAKSIDEN.

(1)    Front (2)    Bakside

Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
Les mer på matmerk.no

Produkt med unik smak
Tildelt av Matmerk, en stiftelse opprettet 
av Landbruks- og Matdepartementet.
Les mer på matmerk.no

Anbefalt størrelse på logo er  
minimum 15 mm (breddemål på logo).

ALTERNATIV PLASSERING  (B): 
BRUK AV LOGO ALENE 

Alt materiell/emballasje som bruker Spesialitet-merket skal godkjennes av Matmerk før bruk/trykking. 
Dersom du har ansvar for et produkt som er tildelt flere av Matmerk sine merkeordninger, kan du  
kontakte Matmerk for veiledning om bruk og plassering. 

Ønsker du å få tilsendt Spesialitet-merket eller har spørsmål rundt bruk av dette, ta kontakt med  
Matmerk: tlf: 24 14 83 00, e-post: post@matmerk.no

På små etiketter kan logo brukes alene. Dette anbefales bare der 
det ikke er plass til den forklarende teksten. Se eksempel. 



SPESIALITETMERKET I ANNONSER

20 mm

25 mm 25 mm

20 mm

MINIMUMSTØRRELSESTANDARDVERSJONER

Det finnes to versjoner av etiketten: Sort og lys grå.  
Benytt den versjonen som helhetlig egner seg best  
og som gir god kontrast til omgivelsene rundt.  
Standardstørrelse for A4 er 25 mm bredde.

Etiketten kan ikke gjengis mindre enn  
20 mm bredde.

For at Spesialitet-merket skal fylle sin rolle som veiviser for forbrukerne 
er det avgjørende at merket vises i annonser og annen kommunikasjon. 
For å sikre at merket forstås av publikum og kommer tydelig frem, skal 
det gjengis som et fast definert element. Elementet er en «etikett» med 
merket og tilhørende tekst på en fast bakgrunnsflate. Her finner du regler 
som gjelder for bruk av etiketten.

ETIKETT



UTFALLENDE PLASSERING
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PRODUKT MED UNIK SMAK
Flere av ostene i Norske Ostespesialiteter  

har blitt tildelt Spesialitetsmerket. Merket er tildelt 
av Matmerk, en stiftelse opprettet av Landbruks- 

og Matdepartementet. Les mer på matmerk.no

ET SELSKAP I TINE GRUPPEN 

N O R S K E 
O S T E S P E S I A L I T E T E R

SNØHETTA
Camembert i særklasse, 
laget på Dovre av 12 
dedikerte ostemakere.  
Den har en pikant smak, 
med en mild og rund 
avslutning. Nydelig på 
ostefatet og som en 
varm dessert.

LYKLE
En lagret hvitost laget 
på geitemelk av høy 
kvalitet fra Sunnmøre 
og Nordfjord. Lykle har 
en ren, fyldig og svakt 
syrlig smak, og passer 
perfekt som tapas og til 
spekemat.

CHEVRE NATURELL
Fersk geitost utviklet 
lokalt på Haukeli – et 
enestående håndtverk 
med syrlig og mild smak. 
Nytes naturell eller 
brukes til å sette en 
ekstra spiss på maten.
  

CHEVRE ORIGINAL
En smaksrik og fyldig 
hvitmuggost fra Haukeli,  
laget av den beste geite-
melk. Server den i en 
salat, eller i en varm rett, 
g jerne med honning og 
fiken.
  

BALSFJORD
En mild og myk hvitost 
laget av geitemelk. Med 
sin unike smak av nord-
norsk natur og kultur 
g jør den brødskiven eller 
pizzaen litt mer eksotisk.
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hvitmuggost fra Haukeli,  
laget av den beste geite-
melk. Server den i en 
salat, eller i en varm rett, 
g jerne med honning og 
fiken.
  

BALSFJORD
En mild og myk hvitost 
laget av geitemelk. Med 
sin unike smak av nord-
norsk natur og kultur 
g jør den brødskiven eller 
pizzaen litt mer eksotisk.
 

Så sant det er mulig skal etiketten plasseres utfallende i øvre kant av annonsen. Dette gjelder både for print- og web. 
Hvis printannonsen beskjæres utfallende, må det legges til noen mm beskjæringsmonn i overkant av etikett-originalen.  
Dette gjelder både for den sorte og den lysegrå versjonen.

+ 3 mm

SPESIALITETMERKET I ANNONSER



ALTERNATIV PLASSERING

Hvis det ikke er mulig å plassere etiketten fra øverste annonsekant, skal den knyttes opp mot en annen topp- eller bunnkant. 
Etiketten skal alltid henge fra eller stoppe mot en kant så sant det lar seg gjøre.

SPESIALITETMERKET I ANNONSER



IKKE LOV

Det er ikke anledning til å endre proporsjoner, avstander, farger eller tekst i etiketten.
Benytt alltid ferdige originalfiler fra Matmerk.
Etiketten finnes i disse filformatene: ai - eps - jpg - tif

Tildelt av Stiftelsen Matmerk

HEDERSMERKET
GARANTERER 

UNIK SMAK

Ikke lov å endre proporsjoner i etiketten, verken i merket, bakgrunnsflaten eller i teksten forøvrig.

HEDERSMERKET
GARANTERER 

UNIK SMAK
· 

Tildelt av 
Stiftelsen Matmerk

SPESIALITETMERKET I ANNONSER
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