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Mad i håndbagagen på �yet

Du kan tage mad med både i hånd- eller indchecket bagage.
Husk at produkterne skal være i ubrudt emballage. Nogle af
luftfartsselskaberne kan nægte transport af friske produkter,
der ikke kan holde sig i lang tid, især på langdistance�yvninger.
Når du tager mad med ombord, skal du være opmærksom på
destinationslandets toldbestemmelser.

Udenfor EU

Hvis du rejser til et land udenfor EU, er det normalt ikke tilladt at medbringe friske produkter.
Kød, mejeriprodukter, frugt og grøntsager kan heller ikke medbringes til EU-land, hvis du rejser
fra et land udenfor EU.

• At medbringe mad er normalt ikke forbudt af �yselskaberne
• Hvis du ønsker at medbringe mad, skal du kontrollere loven, inden du rejser. Kontroller
bestemmelserne i destinations- og transitlandene, nogle af dem, såsom USA eller Australien,
forbyder at medbringe frisk mad.
• Når du rejser til et EU-land, må du ikke medbringe mælk, kød eller animalske produkter fra et
land udenfor EU
• Mad, der tages med ombord, skal pakkes i den emballage, der er mærket med udløbsdatoen
• De �este luftfartsselskaber tillader ikke passageren at transportere varer, som ikke kan holde
sig i lang tid
 

Husk!

At tage væsker med i håndbagagen er begrænset af sikkerhedsforskrifterne. Væsker skal bæres i
100 ml. beholdere, og du er begrænset til 1 liter af væskebeholdere.

Ovenstående liste er kun til orientering, og den indeholder oplysninger om at transportere
produkter indenfor Den Europæiske Union.

Produkttype Håndbagage Indchecket
bagage

Hjemmelavede kager JA JA

Slik, kisk, chokolade og chips JA JA

Mad til spædbørn på rejsen JA* JA

Pølser, skinke og dåsekød JA JA
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Produkttype Håndbagage Indchecket
bagage

Buljongterning JA JA

Honning JA** JA

Frugter, grøntsager, friske krydderurter JA JA

Produkter i dåser og skåle: inklusive super, saucer, syltetøj, krydderier,
honning og chokolade

JA** JA

Flydende orientalske krydderier JA** JA

Pulversaucer, supper og syltetøj JA JA

Parmesan eller andre hårde oste JA JA

Konserver på dise (inklusive syltetøj og kompot) JA** JA

Champignon i glas JA JA

Solide madvarer såsom sandwich, kiks, ost, müslibarer og nødder JA JA

* Spædbarnsdrikkevarer, vand, mælk - kan tages i håndbagagen og mængden er ikke begrænset
af loven. Du bør dog rapportere dette til sikkerhedskontrollen.
** Flydende væsker er muligt i beholdere op til 100 ml.

 

Indeholder denne artikel de oplysninger, du ledte efter?  Ja  | Nej


