
  

JAK CZYTAĆ 
ETYKIETY?



  

Znakowanie produktów

Wszystkie produkty spożywcze muszą być 
znakowane. 

Każdy kupujący ma prawo do uzyskania 
wszystkich potrzebnych informacji przed kupnem 

danego produktu.



  

Co powinna zawierać etykieta?
● nazwę produktu spożywczego,

● data minimalnej trwałości lub 

● termin przydatności do spożycia

● zawartość netto 

● informacje dotyczące składników, sposobie 
przygotowywania

● dane producenta

● miejsce pochodzenia

● warunki przechowywania

● klasę jakości handowej



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Alergeny, czyli substancje podowujące określone 
reakcje uczuleniowe.



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Wzbogacenie żywności, czyli dodawanie do 
żywności składników odżywczych. Wzbogacanie 
ma na celu zapobieganie niedoborom tych 
składników. Do najważniejszych suplementów 
należą: witaminy- A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, 
niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna;



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Składniki mineralne- wapń, magnez, żelazo, 
miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, selen, 
chrom, molibden, fluor, chlor, fosfor.



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Probiotyki- pojedyncze lub mieszane kultury 
żywych mikroorganizmów: bakterie kwasu 
mlekowego, bifidobakterie i laktobakterie, 
wybrane drożdże należące do właściwej flory 
jelitowej człowieka. Probiotyki mają bardzo dobry 
wpływ na nasz organizm. Produkty, które 
zawierają bakterie probiotyczne są głównie napoje 
mleczne (kefity, jogurty).



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Substancje dodatkowe  do żywności, czyli 
substancje, które nie są przeznaczone do 
samodzielnego ich spożywania. Dodane do 
produktu wpływają na jego trwałość, 
konsystencję, barwę, zapach lub smak. 



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Grupy substancji dodawanych do żywności to: 
barwniki, substancje konserwujące, 
przeciwutleniacze, emulgatowy, sole emulgujące, 
zagęstniki, substancje żelujące, stabilizatory, 
substancje wzmacniające smak i zapach, kwasy, 
regulatory kwasowości, substancje 
przeciwzbrylające, skrobie modyfikowane, 
substacje słodzące, substancje spulchniające, 
substancje przeciwpianotwórcze, substacje 
pianotwórcze, gazy nośne itp. 



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Konserwanty- substancje, które przedłużają 
trwałość produktów np. kwas mlekowy E 270.

Przeciwutleniacze- substancje, które przedłużają 
trwałość produktów (kwas askorbinowy, czyli 
witamina C- E 300).

Emulgatory- substancja, dzięki której jest 
możliwe utrzym anie jednolitej mieszaniny dwóch 
lub więcej faz np. olej i woda, w środkach 
spożywczych np. lecytyna- E 322.



  

Zawartość składników produktu 
spożywczego:

Stabilizatory- substancje, które pozwalają na 
utrzymanie odpowiedniej konsystencji produktu 
np. pektyna- E 440 nadaje galaretowatą 
konsystencję i przejrzysty wygląd dżemom.

Barwniki- substancje nadające lub przywracające 
barwę. Stosowane są sztuczne barwniki (anato- 
E160b) i naturalne (betakaroten- E160a).



  

Termin przydatności do spożycia 
a data minimalnej trwałości

Termin przydatności do spożycia   jest 
podawany w przypadku produktów spożywczych 
łatwo się psujących, jak np. mięso, wędliny, nabiał 
i określa on termin, po którym żywności traci 
przydatność do spożycia. Data przydatności do 
spożycia powinna być poprzedzona określeniem 

„NALEŻY SPOŻYĆ DO...”



  

Termin przydatności do spożycia 
a data minimalnej trwałości

Data minimalnej trwałości  określa termin, do 
którego dobrze przechowywany produkt 
zachowuje swoje właściwości.  Data ta 
poprzedzona powinna być określeniem

 „NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED....” 

lub 

„NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM...”



  

Zasady przechowywania 
produktów

Wszędzie tam, gdzie na jakość produktu wpływa 
jego sposób przechowywania, powinniśmy 
znaleźć informacje, gdzie należy go 
przechowywać np. w lodówce, w konkretnej 
temperaturze itp.



  

Wartość odżywcza produktu

Informacja o wartości odżywczej – to 
inforamcja o szczególnych wartościach produktu  
np. wartość energetyczna, składniki odżywcze 
oraz żywność wzbogaconą np. witamina C,  
produkt nie zawiera cholesterolu.



  

Niebezpieczne substancje

Barwniki- wykonano badania związane             
z barwnikami: tartrazyna (E 102), żółcień 
chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa 
FCF (E 110), azorubina (E 122), czerwień 
koszenilowa A (E 124) oraz czerwień Allura AC 
(E 129). 

● Barwniki te  są wykorzystywane w napojach, 
galaretkach, kisielach, marmoladach i innych 
produktach.



  

Barwniki wpływają na nasze 
zachowanie?

Okazało się, że mają one ogromny wpływ na 
zachowanie. Zaobserwowano następujące objawy: 
● przerywanie lub mówienie zbyt wiele, 
● „wiercenie się”, 
● zdenerwowanie z nieistotnej przyczyny 

(impulsywność),
● niepokój,
● nadpobudliwość ruchowa, 
● problemy z koncentracją.



  

Barwnik zakazany w innych 
krajach, w Polsce jest 

powszechnie stosowany!!
Pomimo tych badań niektóre kraje należące do Unii 
Europejskiej (w tym Polska) mogą nadal stosować 
podane barwniki. 

Muszą jedynie  umieścić na opakowaniu informację : 
„może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie 
uwagi u dzieci”.

W Polsce barwnik czerwień allura jest powszechnie 
stosowany w napojach o smaku truskawkowym czy 
wiśniowym, a także w żelkach. 



  

Cukier w produktach

Cukry  są naturalnie występującymi w przyrodzie 
składnikami pokarmowymi, które nadają 
pokarmom słodki smak. 

Najpopularniejszym cukrem jest sacharoza 
(nazywana również cukrem stołowym), która jest 
krystaliczną substancją, otrzymywaną głównie       
z buraków cukrowych lub z trzciny cukrowej.
Sacharoza jest stosowana w wielu produktach 
spożywczych, napojach i produktach leczniczych 
w celu poprawy ich smaku. 



  

Cukier w produktach

glukoza i fruktoza – występujące w owocach        
i warzywach;

laktoza  - cukier naturalnie obecny w mleku 
ssaków (przykładowo zawartość laktozy w mleku 
krowim wynosi 4,5%);

maltoza – występująca w słodowych napojach



  

Cukier w produktach

Stewia- to naturalny słodzik ok. 300 razy słodszy 
od cukru, który dodatkowo nie ma kalorii, wpływa 
pozytywnie na różne dolegliwości, nie powoduje 
próchnicy zębów. W związku z tym cieszy się 
ogromną  popularnością. Od zwykłego cukru różni 
się przede wszystkim ceną, która powoduje 
mniejsze zainteresowanie producentów.



  

Cukier w produktach

W przemyśle spożywczym używany jest również 
syrop glukozowo-fruktozowy, który stanowi 
wodny roztwór glukozy i fruktozy. Syrop 
glukozowo-fruktozowy otrzymywany jest                 
z kukurydzy. W przeciwieństwie do wcześniej 
wymienionych substancji, syrop glukozowo-
fruktozowy ma płynną postać i można go stosować 
bez konieczności uprzedniego rozpuszczania, co 
ułatwia jego dozowanie.



  

Uwaga!! Syrop glukozowo-
fruktozowy!!

W Stanach Zjednoczonych przyczyną otyłości!!
Syrop glukozowo-fruktozowy zastępuje cukier. 
Problem jednak polega na tym, że w ludzkim 
organizmie ten syrop zachowuje się zupełnie 
inaczej niż cukier. 
Po zjedzeniu produktu zawierającego cukier 
nasz mózg otrzymuje informację o tym, że 
jesteśmy już najedzeni. 
Po zjedzeniu produktu zawierającego syrop 
glukozowo-fruktozowy nasz mózg nie otrzymuje 
informacji o najedzeniu. To powoduje, że cały 
czas jemy, jemy i jemy!!



  

Uwaga!! Syrop glukozowo-
fruktozowy!!

● Syrop glukozowo- fruktozowy jest wszędzie!!        
W jogurcie, deserach mlecznych, ciastkach, 
cukierkach, batonach, czekoladzie, w napojach 
gazowanych, w sokach owocowych, w płatkach 
śniadaniowych, w sosach, musztardach i wielu 
innych produktach.



  

Kod kreskowy

Kod kreskowy,  który rozpoczyna się  numerami 
590 to numer, który oznacza, że produkt jest 
wyprodukowany w Polsce!!



  

Zasady czytania etykiet:

1. Im krótszy skład, tym zdrowiej!!

Krótka lista składników kupowanego produktu.



  

Zasady czytania etykiet:

2. Potrafię przeczytać informacje na etykiecie!!

Informacje na etykiecie nie mogą być maleńkimi, 
błyszczącymi literami, na błyszczącym papierze. 

Musimy szybko znaleźć skład pisany w języku 
polskim.



  

Zasady czytania etykiet:

3.  Znam składniki!!

Jeżeli są składniki, których nie znasz lub nie 
potrafisz wymówić lepiej odłóż produkt na 
półkę.



  

Kupuj z głową!!
Czytaj etykiety!!


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29

