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Import och export av livsmedel och drycker 1993–2001, milj. kr
Imports and exports of foodstuffs and beverages
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Ouality of food
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Andel prov med förekomst av bekämpningsmedelsrester i färsk eller
frusen frukt och grönsaker, vegetabiliska konserver samt spannmål och
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Percentage of samples with pesticide residues in fresh or frozen fruit and
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Prices on food
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Konsumentprisindex 1980–2001 (1980=100)
Consumer Price Index
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International data on food
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Indextal för hushållens individuella konsumtion per invånare i reala värden till
internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder 1999
(EU-15=100)
Indices of real value per head of individual consumption by households at
international prices for EU-countries and some other countries
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Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2000 för EU-länderna samt
Norge och Island (1996=100)
Harmonized index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and
Norway and Iceland
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