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Składowe jakości żywności

JAKOŚD

ZDROWOTNOŚD

•Wartośd dietetyczna
•Wartośd kaloryczna
•Wartośd odżywcza
•Bezpieczeostwo dla zdrowia

ATRAKCYJNOŚD
SENSORYCZNA
•Wygląd zewnętrzny
•Wygląd na przekroju
•Konsystencja / Tekstura
•Smakowitośd
•Zapach

DYSPOZYCYJNOŚD
•Wielkośd jednostkowa
•Trwałośd
•Łatwośd przygotowania

Czynniki charakteryzujące jakośd produktów spożywczych (wg Baryłko –Pikielnej N., 1975)

https://www.google.pl/se
arch?q=bezpieczeostwo+
żywności&biw=1440&bih
=776&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjoqq

WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
W ZAKRESIE BEZPIECZEOSTWA ŻYWNOŚCI, W TYM
BEZPIECZEOSTWA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Podstawy prawne
• Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego, powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeostwa żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeostwa żywności.
• Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych
• Rozporządzeniu (WE) NR 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

Bezpieczeostwo żywności wg Ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
• ogół warunków, które muszą byd spełniane, dotyczących
w szczególności:
a) stosowanych aromatów i substancji dodatkowych ,
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
c) pozostałości pestycydów,
d) warunków napromieniania żywności,
e) cech organoleptycznych,
i działao, które muszą byd podejmowane na wszystkich
etapach produkcji lub obrotu żywnością
w
celu
zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Sensoryczne cechy ryb o różnym stanie świeżości
barwa

śluz

oczy

skrzela

zapach

Procesy zachodzące w surowcach po
złowieniu
• Przemiany związków fosforowych
• Przemiany sacharydów
• Stężenie pośmiertne (rigor mortis)

• Przemiany związków azotowych
• Reakcje lipidów
• Metabolity drobnoustrojów

Przemiany związków fosforowych

Smak gorzki

Uproszczony schemat przemiany
fosforanów organicznych w mięśniach
ryby

Określenie zapachu i smaku
Zapach
skrzela, skóra, jama ciał i mięso
Wątpliwości ???

PRÓBA GOTOWANIA

100g ryby

gotowanie (20 min)

schłodzenie 50C

Ocena smaku

ocena

Przemiany związków azotowych
Rozkład TMA-O
0C

mrożenie

TMA + amoniak

DMA + formaldehyd

TVB- N

(LZA)

Oznaczanie TVB-N (N- LZA)
wg Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/36

Zalecane metody:
- metoda mikrodyfuzji opisana przez Conwaya i Byrne’a 1933
- metoda destylacji bezpośredniej opisana przez Antonacopoluousa 1968
- destylacja ekstraktu odbiałczonego TCA Codex Alimentarius 1968
Dopuszczalne zawartości:
a) 25 mg/100g

(Sebastes spp., Helicolenus dactyloptenus, Sebastichthys capensis)

b) 30 mg/100g (Pleuronectidae z wyjątkiem Halibuta)
c) 35 mg/100g (Salmo salar, Merlucciidae, Gadidae)

d) 60 mg/100g

dla całych produktów rybołówstwa wykorzystywanych bezpośrednio
do przygotowania oleju rybnego do spożycia przez ludzi

TVB - N cd.

Przechowywanie pstrąga w temp. 4- 6 C

Histamina
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są przede wszystkim upewnid się, czy
nie zostały przekroczone limity w odniesieniu do histaminy”.(WE nr 853/204)
Aiana biogenna powstająca w wyniku dekarboksylacji histydyny. Szczególnie istotna w
gatunkach z rodzaju: Clupeidae, Scombridae, Scombresocidae, Pomatomidae
limit 20mg/100g (Codex alimentarius)
metoda: AOAC 977.13 (15th Edition, 1990)

Filety

Trymy filetów

Wady filetów:
WYSUSZKA
Odwodnienie tkanki mięsnej na powierzchni, objawiające się białymi plamami, lub
odwodnienie skóry, objawiające się jej zmatowieniem i utrata elastyczności.

Wady filetów:
Poszarpane linie cięd

Uszkodzenia
mechaniczne

OPRAWIENIE

Skóra i błona otrzewna

Fragmenty
nienormatywne

Wady filetów:
PRZEKRWIENIA I PRZEBARWIENIA

Skrzepy krwi o śred.powyżej 5 mm

Przekrwienia i przebarwienia o pow. od 3 do 10
cm

Ocena zapasożycenia wg Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 3338/35

•Widoczny pasożyt - oznacza pasożyta bądź grupę pasożytów o

rozmiarze, barwie i strukturze, które wyraźnie odróżniają się od tkanki
mięsnej
• Kontrola wzrokowa- oznacza niedestrukcyjne badanie ryb lub
produktów rybołówstwa za pomocą optycznych przyrządów
powiększających lub bez nich, w dobrych warunkach oświetleniowych dla
oka ludzkiego w razie potrzeby obejmujące badanie pod światło
•Badanie pod światło - oznacza w przypadku płastug lub filetów rybnych

poddanie obserwacji przy równoczesnym umieszczeniu ryby pod światło
w zaciemnionym pomieszczeniu w celu wykrycia pasożyta.

Wady filetów:
PASOŻYTY
Pasożyty o średnicy powyżej 3 mm lub długości pow 10 mm, jeżeli nie są uważane za wadę
niedopuszczalną (tj. szkodliwe dla ludzkiego zdrowia lub odrażające)
Kontrola
wzrokowa

Badanie pod
światło

Ocena jakości filetów
WYGLĄD - dopuszcza się częściowe rozwarstwienie mięsa, nieznaczne zmiany barwy

UŁOŻENIE - bloki i kostki ułożone płasko warstwami równolegle wzdłuż bloku, wyjątek shater p
OPRAWIENIE - powierzchnie cięd gładkie, nie dopuszcza się pozostałości wnętrzności
SPRĘŻYSTOŚD - sprężysta do osłabionej, osłabiona do miękkiej nie dopuszcza się
mazistej
ZAPACH - swoisty dla gatunku, dopuszcza się intensywny , swoisty dla ryb
Zapach i smak po gotowaniu - nie dopuszcza
się smaku obcego lub gorzkiego i obcego lub
zjełczałego
Tekstura po gotowaniu - nie dopuszcza się
mazistej i galaretowatej, ani łykowatej

Rybny produkt przetworzony – etykieta
Wymagania jakie stawia sobie producent

22

Zanim sporządzimy etykietę

Akty prawne: Etykieta
Ustawa o BŻ
Ustawa o JHARS
Przepisy krajowe
Rozporządzenie 1196/2011
dotyczące znakowania
żywności

Środek spożywczy

Przepisy UE

Inne np.
Rozp. 1924/2006

Miejsce oznakowania
• Art. 6 rozporządzenia nr 1169/2011

Bezpośrednio na
opakowaniu lub na
dołączonej do niego
etykiecie

Żywnośd nieopakowana

Żywnośd opakowana

Każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi
finalnemu lub do zakładów żywienia zbiorowego muszą towarzyszyd informacje na temat
żywności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
W miejscu sprzedaży na
wywieszce dotyczącej
danego środka
spożywczego lub w inny
sposób, w miejscu
dostępnym
bezpośrednio
konsumentowi
finalnemu

& 19 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów
środków spożywczych

Etykieta i etykietowanie
„etykieta” oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub
inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na
opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z
żywnością;

etykietowanie: wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowe, ilustracje lub
symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na
wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, opasce…… towarzyszące
takiej
żywności
i odnoszące się do niej.

Pola widzenia
„pole widzenia” oznacza wszystkie powierzchnie opakowania, których treśd można
odczytad z pojedynczego punktu widzenia;
„główne pole widzenia” oznacza pole widzenia opakowania, które konsument
najprawdopodobniej zobaczy przy pierwszym spojrzeniu na produkt w momencie zakupu i
które umożliwia konsumentowi natychmiastową identyfikację produktu, jeśli chodzi o jego
charakter lub rodzaj, a w stosownych przypadkach o jego markę. Jeżeli opakowanie ma
kilka identycznych głównych pól widzenia, to główne pole widzenia jest polem wybranym
przez podmiot działający na rynku spożywczym;

Dane szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 lit. a) NAZWA, e) ILOŚD NETTO
muszą znajdowad się w tym samym polu widzenia.

Inne definicje
Definicja „największej powierzchni”
Praktycznym
sposobem
uściślenia
pojęcia
„największej
powierzchni”
w przypadku opakowao o kształcie cylindrycznym (puszki) lub o kształcie butelki, które są
często nieregularne, może byd na przykład odniesienie się do powierzchni z wyłączeniem
wieczek, denek, kołnierzy wokół wieczek i denek puszek, szyjek butelek i słoików, a także
miejsc, w których szyjki się rozszerzają.

LUB

Inne definicje
„czytelnośd” oznacza fizyczny wygląd informacji, dzięki któremu informacja jest
wizualnie dostępna ogółowi społeczeostwa, a który określają różne elementy, m.in.
rozmiar czcionki, odstępy między literami, odstępy między wierszami, grubośd linii
pisma, barwa czcionki, rodzaj czcionki, stosunek szerokości liter do ich wysokości,
powierzchnia materiału oraz kontrast między pismem a tłem;

Informacje na etykiecie
Elementy obowiązkowe

•
•
•
•
•
•

Nazwa (przewidziana w przepisach, zwyczajowa lub opisowa)
Dane identyfikujące (producenta, partie produkcyjną)
Wykaz składników (w tym alergeny)
DMT/TPS
Zawartośd netto / liczba sztuk
Warunki przechowywania lub użycia
Kraj pochodzenia (art.26)
Informacje o wartości odżywczej

• Artykuł 9 ust. 1

Elementy dobrowolne (marketingowe)
• Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe
• Teksty reklamowe i marketingowe

Informacje na etykiecie
elementy obowiązkowe

NAZWA
„nazwa przewidziana w przepisach” oznacza nazwę środka spożywczego
określoną w mających zastosowanie przepisach unijnych lub, w przypadku braku
takich przepisów unijnych, nazwę przewidzianą w przepisach ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie w paostwie
członkowskim, w którym żywnośd ta jest sprzedawana konsumentowi finalnemu
lub zakładom żywienia zbiorowego;

NAZWA
„nazwa zwyczajowa” oznacza nazwę, która jest akceptowana jako nazwa środka
spożywczego
przez
konsumentów
w
paostwie
członkowskim,
w którym żywnośd ta jest sprzedawana, bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania;

„nazwa opisowa” oznacza nazwę zawierającą opis środka spożywczego,
a w razie potrzeby również jego zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby
umożliwid konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i
odróżnienie
go
od
innych
produktów,
z którymi może zostad pomylony;

Nazwa i towarzyszące jej dane szczegółowe
•

Nazwa danego środka spożywczego zawiera dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego środka
spożywczego lub szczególnego przetworzenia jakiemu został poddany np. Makrela wędzona

•

W przypadku środków spożywczych, które zostały przed sprzedażą zamrożone, a które są sprzedawane
rozmrożone, nazwie danego środka spożywczego towarzyszy określenie „rozmrożone”

•

W przypadku produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa zawierających
dodatek białka jako takiego, w tym hydrolizatów białkowych, z różnych źródeł zwierzęcych, nazwa
żywności opatrzona jest informacją o obecności tych białek i o ich pochodzeniu.

•

Produkty mięsne, surowe wyroby mięsne i produkty rybołówstwa, które mogą sprawiad wrażenie, że
stanowią jeden kawałek mięsa lub ryby, a w rzeczywistości składają się z różnych kawałków połączonych za
pomocą innych składników, w tym dodatków do żywności i enzymów spożywczych, lub innymi sposobami,
opatrzone są następującą informacją:
„z połączonych kawałków mięsa” i „z połączonych kawałków ryby”,

Nazwa i informacja o dodanej wodzie
Nazwa środka spożywczego obejmuje informację o dodanej wodzie, jeżeli dodana woda
przekracza 5 % masy gotowego produktu, w przypadku następujących produktów:
• produktów rybołówstwa i przygotowanych produktów rybołówstwa w formie płata, sztuki,
plastra, porcji, filetu lub całego produktu rybołówstwa.
Zgodnośd poszczególnych środków spożywczych z tymi wymogami sprawdzają w pierwszej
kolejności podmioty działające na rynku spożywczym, a następnie paostwa członkowskie w
ramach działao kontrolnych. W tym przypadku należy wziąd pod uwagę formę środka
spożywczego. Nie ma wymogu podawania takiej informacji w szczególności w przypadku
żywności takiej jak kiełbaski (np. mortadela, parówki), kaszanka, klopsy, pasztet mięsny/rybny,
pulpety mięsne/rybne.

Wykaz składników
„podstawowy składnik” oznacza składnik lub składniki danego środka spożywczego,
które stanowią więcej niż 50 % tego środka spożywczego lub które są na ogół kojarzone
przez konsumenta z nazwą tego środka spożywczego i w odniesieniu do których jest
wymagane w większości przypadków oznaczenie ilościowe;

„składnik” oznacza każdą substancję lub produkt, w tym środki aromatyzujące, dodatki do
żywności, enzymy spożywcze oraz każdy komponent składnika złożonego, użyte przy
wytworzeniu lub przygotowywaniu danego środka spożywczego i nadal obecne w
produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie; pozostałości nie uważa się za
składniki;

„składnik złożony” oznacza składnik, który sam w sobie jest produktem zawierającym
więcej niż jeden składnik;

Wykaz składników
nazwy w
porządku
malejącym, wg.

masy użytej do
wytworzenia *

% zawartośd
składników

SKŁADNIKI

Alergeny
lub reakcje
nietolerancji

Najpierw funkcja, później nazwa dodatku lub E

składniki
złożone

Oznaczenie ilości składnika
• występują w nazwie środka spożywczego lub są zwykle kojarzone z tą
nazwą przez konsumenta;
• są podkreślone w etykietowaniu słownie, obrazowo lub graficznie; lub
• są istotne w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego i
odróżnienia go od produktów, z którymi mógłby byd mylony ze względu na
jego nazwę lub wygląd.

Pominięcie komponentów żywności w wykazie
składników
• Komponenty które zostały czasowo oddzielone ……
• Dodatki do żywności i enzymy spożywcze (zasada przeniesienia zgodnie z
atr18 ust.1 a, b rozporządzenia WE 1333/2008
• Woda (użyta wyłącznie do odtwarzania składnika), (jako roztwór wodny
który nie jest zwykle spożywany)
• …….artykuł 20 rozporządzenia 1169/2011.

Alergeny
Wykaz substancji i produktów powodujących alergie zamieszczono w załączniku II
Rozporządzenia 1169/2011
Czy zawsze musimy informowad o alergenach ?
W przypadku opakowao lub pojemników na żywnośd, których największa
powierzchnia ma pole mniejsze niż 10 cm2, wykaz składników można pominąd. W
przypadku braku wykazu składników obowiązkowe jest jednak wskazanie obecności
substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w danym
środku spożywczym poprzez dodanie słowa „zawiera”, po którym pojawi się nazwa
substancji lub produktu, które powodują alergie lub reakcje nietolerancji.

obecności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
nie trzeba wskazywad, jeżeli nazwa środka spożywczego wyraźnie odnosi się do
substancji lub produktu.

Alergeny
a towary nieopakowane ?

Przekazywanie informacji na temat alergenów lub nietolerancji nieopakowanego
środka spożywczego jest obowiązkowe.
Informacje takie muszą byd łatwo dostępne, tak aby konsument miał świadomośd
tego, że w odniesieniu do nieopakowanej żywności występują kwestie związane z
alergenami i nietolerancją. Dlatego też nie jest możliwe udostępnienie informacji na
temat alergenów lub nietolerancji tylko i wyłącznie na życzenie konsumenta.

Art. 21 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011
Gdy kilka składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie będących
częścią danego środka spożywczego pochodzi od pojedynczej substancji
lub produktu, które wymienione są w załączniku II, w etykietowaniu jest to
sprecyzowane w odniesieniu do każdego takiego składnika lub substancji
pomocniczej w przetwórstwie

Przykład 1
• Składniki: woda, mąka, …, gorczyca, papryka, musztarda(ocet,
sól, gorczyca, cukier)

Przykład 2
• Składniki: woda, mąka, …, gorczyca, papryka, ocet, sól, cukier

Nazwa a skład ?

Skład: …….. regulatora kwasowości kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, przeciwutleniacz –
askorbinian sodu, wzmacniacz smaku – glutaminian monosodowy, substancji słodzącej
sacharynian sodu, substancja konserwująca – benzoesan sodu, glukoza

Oznakowanie środka spożywczego nie może:
1) wprowadzad konsumenta w błąd, w szczególności:
a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju,
właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia,
metod wytwarzania lub produkcji,

Domowy smak ! – orzeczenie NSA
W dniu 16.12.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem o sygnaturze: II
GSK 2033/13, oddalił skargę jednego z producentów, dotyczącą stosowania
określenia domowy smak w odniesieniu do produktów zawierających w
swoim składzie substancje dodatkowe.
Dotychczas, Główny Inspektor JHARS kwestionował tego typu oświadczenia
na produktach zawierających w swoim składzie dodatki do żywności
twierdząc, iż oznakowanie takie wprowadza konsumenta w błąd, sugerując
specjalne właściwości środków spożywczych.
Jak zaznaczył w uzasadnieniu wyroku NSA: „Przepisy prawa krajowego, jak
i wspólnotowego jednoznacznie sprzeciwiają się każdej praktyce mogącej w
jakikolwiek sposób wprowadzać konsumentów w błąd. (…) Informacje na
opakowaniu wprowadzonych do obrotu artykułów nie odpowiadały
prawdzie. Oznakowanie sugerowało bowiem konsumentowi, że artykuł jest
wyprodukowany metodą domową, gdy tymczasem do jego składu dodano
substancje zagęszczające, które zmieniają zarówno konsystencję jak
i smak produktu spożywczego. Oznakowanie na opakowaniu powinno
odzwierciedlać w sposób rzetelny deklarowany przez producenta
skład artykułu spożywczego i nie pozostawiać żadnych wątpliwości co
do jego właściwości.”
Tym samym NSA potwierdził stanowisko Głównego Inspektora JHARS,
zgodnie z którym określenie domowy w przypadku produktów
zawierających substancje dodatkowe stanowi naruszenie prawa
żywnościowego.

Dane identyfikujące
(producenta, partie produkcyjną)
nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym

PL
12345678

12 – województwo
34 – powiat
56 – rodzaj działalności
78- kolejny nr zakładu w powiecie

WE
•Znak identyfikacyjny musi zostad naniesiony
produkt

przed opuszczeniem zakładu przez

•Konieczne jest naniesienie nowego znaku jeżeli z produktu usunięto opakowanie
zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe lub produkt jest poddawany dalszemu
przetworzeniu w innym zakładzie

TPS czy DMT ?

Data zamrożenia lub data pierwszego zamrożenia

a) poprzedza ją sformułowanie „Zamrożone dnia …”;
b) sformułowaniu, o którym mowa w lit. a), towarzyszy:
— sama data, lub
— odesłanie do miejsca, gdzie data jest podana w etykietowaniu;

c) data składa się z dnia, miesiąca i roku, w takiej kolejności oraz w niekodowanej
formie np. „Zamrożono dnia DD/MM/RRRR”.

Ilośd netto / ilośd sztuk
Środek spożywczy w stanie stałym jest prezentowany w środku płynnym, poza masą/ilością netto należy również
podad masę netto środka spożywczego po odsączeniu. Do celów tego punktu, wodę zamrożoną lub głęboko
zamrożoną uznaje się za środek płynny, który wymaga podania na etykiecie informacji dotyczącej masy netto, jak
również masy netto po odsączeniu. Ponadto rozporządzenie w sprawie informowania o żywności stanowi, że w
przypadku gdy środek spożywczy w postaci zamrożonej lub szybko zamrożonej był glazurowany, masa netto nie
powinna uwzględniad masy samej glazury (masa netto bez glazury).

• podwójne oznaczenie:
- masa netto: X g oraz
-masa netto po odsączeniu: X g;
• oznaczenie porównawcze:
- masa netto = masa netto po odsączeniu = X g;

• pojedyncze oznaczenie:
- masa netto po odsączeniu: X g
- masa netto (bez glazury): X g

Ilośd netto - czcionka
1169/2011

ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 lipca 2009 r.
w sprawie szczegółwych wymagao dotyczących oznakowao towarów paczkowanych

Przepis szczególny ma pierwszeostwo przed rozporządzeniem

ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ
ODŻYWCZĄ

Znakowanie wartością odżywczą
stan do 13.12.2014.
•
•
•
•

Wartośd energetyczna
Białko
Tłuszcz
Węglowodany

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą2)
(Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.)

• Wartośd energetyczna
• Białko
• Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
• Węglowodany
- w tym cukry
• Błonnik
• Sól (sód)

Rozporządzenie określa sposób i zakres znakowania wartością odżywczą żywności przeznaczonej dla
konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego

Znakowanie wartością odżywczą
wymagania zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011

• Wartośd energetyczna *kJ i kcal]
• Ilośd tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych,
węglowodanów, cukrów, białka oraz soli.

• Dodatkowo można podad:
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
wielonienasycone, alkohole wielowodorotlenowe,
skrobia, błonnik, witaminy i składniki mineralne.

Sposób obliczania wartości odżywczej
a) Analiza żywności dokonana przez producenta
b) Znane lub rzeczywiste wartości średnie użytych składników
c) Ogólnie dostępne i zaakceptowane dane

Oznaczanie i obliczenia wartości odżywczej
•

Białko – oznacza zawartośd białka obliczoną z użyciem wzoru: białko =
całkowity azot oznaczony metoda Kjeldahla x 6,25

•

Tłuszcz – oznacza tłuszcz całkowity łącznie z fosfolipidami.

•

Węglowodany – oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesom
metabolizmu w organizmie człowieka łącznie z węglowodorami
wielowodorotlenowymi
Węglowodany = 100 – (białko +tłuszcz + woda + popiół)

•

Cukry – oznaczają wszelkie cukry proste i dwucukry obecne w żywności z
wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych.

•

„sól” oznacza równoważną zawartośd soli obliczoną z użyciem wzoru: sól = sód
× 2,5

Oznaczanie i obliczenia wartości odżywczej c.d.
Współczynniki przeliczeniowe do obliczenia wartości energetycznej
SKŁADNIK

kJ/g

Kcal/g

Białko

17

4

Tłuszcz

37

9

Węglowodany

17

4

Alkohole wielowodorotlenowe

10

2,4

Błonnik

8

2

Salatrimy

25

6

Wartość energetyczna i ilość składników odżywczych jest wyrazna na 100g
lub 100 ml.

Elementy dobrowolne
OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE
I „TEKSTY MARKETINGOWE”

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie o świadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

„oświadczenie” oznacza każdy komunikat lub przedstawienie, które, zgodnie
z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi, nie są obowiązkowe, łącznie
z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek
formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma
szczególne właściwości;

żywieniowe

Zawiera
witaminę A

zdrowotne

Wapo
wzmacnia kości

Oświadczenie

Znakowanie kwasami omega 3 (1)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 116/2010
z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Co się tyczy oświadczeń „Źródło kwasów tłuszczowych omega-3” i
„Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3”, warunki stosowania
powinny zawierać rozróżnienie między dwoma typami kwasów tłuszczowych
omega-3, które pełnią różną funkcję fizjologiczną i dla których zalecane są
różne poziomy spożycia. Ponadto warunki stosowania powinny określać
minimalne wymagane ilości na 100 g i 100 kcal produktu w celu
zagwarantowania, że jedynie żywność dostarczająca istotne ilości kwasów
tłuszczowych omega-3 na poziomie ich spożycia może być opatrzona takimi
W imieniu Komisji
oświadczeniami.
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

Znakowanie kwasami omega 3 (2)
„ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3
Oświadczenie, że żywność jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, i każde
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być
zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,3 g kwasu alfalinolenowego na 100 g i na 100 kcal lub przynajmniej 40 mg kwasów
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3
Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość kwasów tłuszczowych
omega-3, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta,
może być zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,6 g
kwasu alfa-linolenowego na 100 g i na 100 kcal lub przynajmniej 80 mg kwasów
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal.

Oświadczenia żywieniowe
NISKA WARTOŚD ENERGETYCZNA
Oświadczenie, że dany środek spożywczy ma niską wartośd energetyczną, oraz każde oświadczenie, które może
mied taki sam sens dla konsumenta, może byd stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera więcej niż 40
kcal (170 kJ)/100 g dla produktów stałych lub nie więcej niż 20 kcal (80 kJ)/100 ml dla produktów płynnych. W
przypadku słodzików stołowych zastosowanie ma limit 4 kcal (17 kJ)/porcję, przy intensywności słodzenia
równoważnej 6 g sacharozy (ok. 1 łyżeczki sacharozy).
ZMNIEJSZONA WARTOŚD ENERGETYCZNA
Oświadczenie, że środek spożywczy ma zmniejszoną wartośd energetyczną, oraz każde oświadczenie,
które może mied taki sam sens dla konsumenta, może byd stosowane tylko wówczas, gdy wartośd
energetyczna jest zmniejszona o przynajmniej 30 %, ze wskazaniem na cechę lub cechy, które
sprawiają, że dany środek spożywczy ma zmniejszoną ogólną wartośd energetyczną.

Oświadczenia żywieniowe
NISKA ZAWARTOŚD SODU/SOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartośd sodu/soli, oraz każde
oświadczenie, które może mied taki sam sens dla konsumenta, może byd stosowane
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,12 g sodu, lub równoważną ilośd
soli, na 100 g lub na 100 ml. W przypadku wód innych niż naturalne wody mineralne
objęte zakresem stosowania dyrektywy 80/770/EWG wartośd ta nie powinna
przekraczad 2 mg sodu na 100 ml.

BARDZO NISKA ZAWARTOŚD SODU/SOLI
BEZ DODATKU SODU/SOLI
NIE ZAWIERA SODU lub NIE ZAWIERA SOLI
http://www.graal.pl/?page_id=1649&lang=pl

O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]
Oświadczenie, że zawartośd jednego lub kilku składników odżywczych została obniżona, oraz każde oświadczenie,
które może mied taki sam sens dla konsumenta, może byd stosowane tylko wówczas, gdy obniżenie zawartości
wynosi co najmniej 30 % w porównaniu z podobnym produktem, z wyjątkiem mikroskładników odżywczych, gdzie
dopuszczalne jest różnica 10 % w wartościach odniesienia, zgodnie z dyrektywą Rady 90/496/EWG, oraz sodu lub
wartości równoważnej dla soli, gdzie dopuszczalna jest różnica 25 %.

Wydział Nauk o Żywności
i Rybactwa

Grzegorz Bienkiewicz, Grzegorz Tokarczyk*
Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
gbienkiewicz@zut.edu.pl
91 449 65 63
*Katedra Technologii Żywności

