
Obok nazwy produktu na etykiecie należy podać informacje dotyczące jego stanu fizycznego lub 

szczególnej obróbki, której został poddany (produkt sproszkowany, mrożony, zagęszczony, wędzony 

itp.). 

Informacje zawarte na etykiecie żywności 
Zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 1169/2011 oraz późniejsza zmiana załączników II i III wraz z 

rozporządzeniem delegowanym (UE) nr. 78/2014 obowiązkowe informacje to: 

• marka, oznaczenie handlowe (nazwa identyfikująca produkt), siedziba zakładu produkcyjnego 

lub pakującego oraz miejsce lub pochodzenie produktu 

• lista składników, zaczynając od tych występujących w większych ilościach 

• minimalny okres przydatności do spożycia (najlepiej do spożycia) oraz, w przypadku produktów 

bardzo łatwo psujących się, data ważności (do spożycia) 

• ilość netto produktu (tj. bez wagi opakowania), w produktach przechowywanych w płynie należy 

również podać wagę po odsączeniu 

• partia (partia), która oznacza zbiór wszystkich opakowań danego produktu spożywczego, 

wyprodukowanego, wytworzonego lub zapakowanego w praktycznie identycznych 

okolicznościach 

• sposób konserwacji i użytkowania 

• właściwości odżywcze w formie tabeli 

Niektóre innowacje wprowadzone przez rozporządzenie z 2011 r. były konieczne do rozwiązania 

niektórych problemów zdrowia publicznego. 

W odniesieniu do słów oleje i tłuszcze roślinne ogólne oznaczenie 

kategorii nie jest już wystarczające; oznaczenia dotyczące tłuszczów 

muszą określać rodzaj stosowanych olejów i tłuszczów (np. olej palmowy, 

kokosowy, sojowy, rzepakowy). W przypadku mieszanek olejowych należy 

użyć sformułowania w zmiennych proporcjach wraz z wykazem różnych 

olejów wchodzących w skład mieszanki (np. olej palmowy, olej kokosowy, 

tłuszcze uwodornione itp.). 

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku wskazania substancji, 

które mogą powodować alergie (alergenów) podkreślając nazwę czcionką 

druku inną wielkością, stylem lub kolorem niż pozostałe składniki, aby była ona szybko widoczna .  

Celem jest umożliwienie konsumentowi uzyskania informacji o wszystkich substancjach alergennych 

obecnych w żywności, w postaci składników, dodatków, aromatów, środków pomocniczych w 

przetwórstwie lub innych, które mogą powodować alergie, nadwrażliwość lub nietolerancje pokarmowe.  

1. Na przykład w przypadku mleka i produktów na bazie mleka (w tym laktozy) podświetlone 

zostanie słowo „mleko”, a nie konkretny alergen (np. „białko mleka”).  

2. Rozporządzenie nr. 78/2014 wprowadza również obowiązek wskazywania obecności niektórych 

zbóż wywołujących alergie lub nietolerancje oraz produktów spożywczych z dodatkiem 

fitosteroli. 



3. W celu ochrony i bezpieczeństwa konsumenta żywność paczkowana może być wprowadzana do 

obrotu tylko wtedy, gdy towarzyszy jej oznaczenie produkcji, z której pochodzi (partia).  

Ten ostatni składa się z tak zwanego kodu alfanumerycznego, to znaczy złożonego z liter i cyfr, który 

wskazuje bezbłędnie partię, do której należy środek spożywczy, aby móc go prześledzić i podążać ścieżką 

jedzenie „z pól na stół”.  

Dzięki wskazaniu partii możliwe jest szybkie prześledzenie produktu w przypadku problemów, tak aby 

móc natychmiast interweniować poprzez działania korygujące, wycofanie lub wycofanie z rynku. 

Sztuka. 9 rozporządzenia wprowadza obowiązek umieszczania na każdej żywności paczkowanej etykiety 

z oznaczeniem wartości odżywczej kalorii (wartości energetycznej) oraz ilości niektórych składników 

odżywczych, wyrażonych w przeliczeniu na 100 gramów (g) lub na 100 mililitrów (ml) lub na porcję. 

Obowiązek podania informacji o wartości odżywczej dotyczy wszystkich pakowanych produktów 

spożywczych, z wyjątkiem niektórych kategorii żywności podlegających własnym zasadom 

etykietowania, takich jak suplementy diety, naturalne wody mineralne, żywność przeznaczona do 

określonej diety. 

• Oznaczanie wartości odżywczej jest bardzo ważne, ponieważ natychmiast dostarcza 

konsumentowi informacji niezbędnych do porównania jednego produktu z drugim i oceny, czy 

spełnia on jego potrzeby żywieniowe, umożliwiając mu dokonanie świadomego wyboru. 

• Rozporządzenie UE nr. 1169/2011 ustanawia obowiązkowe informacje, które należy umieścić na 

etykiecie, które można zintegrować z jedną lub kilkoma opcjonalną treścią. 

Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej musi zawierać 
• wartość energetyczna w kilodżulach (kJ) i kilokaloriach (kcal) na 100 gramów (g) lub na 100 

mililitrów (ml). Jeden kilodżul odpowiada 1kcal x4,2 

ilości: 

• tłuszcz 

• nasycone kwasy tłuszczowe 

• węglowodany 

• cukry 

• białka 

• Sól 

Deklarowane wartości są wartościami średnimi ustalonymi na 

podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych lub 

obliczeń wykonanych na podstawie składników lub na 

podstawie ustalonych i przyjętych danych (więcej informacji w 

tabelach składu żywności). 

Termin tłuszcz oznacza wszystkie tłuszcze, zarówno te 

naturalnie występujące w żywności, jak i te dodane podczas 

przetwarzania. Głównymi składnikami tłuszczów są tzw. kwasy 

tłuszczowe nasycone występujące głównie, ale nie wyłącznie, w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz 



nienasycone kwasy tłuszczowe występujące głównie, ale nie wyłącznie, w żywności pochodzenia 

roślinnego. 

Należy wskazać zawartość tłuszczów nasyconych, ponieważ istnieje ścisły związek między ich 

nadmiernym spożyciem a ryzykiem chorób układu krążenia. W związku z tym, aby zapobiec jego 

pojawieniu się poprzez odpowiednie odżywianie, osobom w każdym wieku zaleca się ograniczenie 

spożycia tłuszczów nasyconych do nie więcej niż 10% całkowitego spożycia energii. 

Słowo „węglowodany” wskazuje na wszystkie, których człowiek może używać, w tym poliole (lub 

alkohole cukrowe), konkretną klasę węglowodanów naturalnie zawartych w niektórych rodzajach 

owoców i warzyw, często używanych jako słodzik (sorbitol, mannitol, maltitol itp.); z drugiej strony 

słowo cukry wskazuje na cukry proste (glukoza, fruktoza, sacharoza itp.) obecne w żywności. 

Należy również podać zawartość soli, naturalnie występującej w żywności i/lub dodanej, ze względu na 

ścisły związek między jej nadmiernym spożyciem a wysokim ciśnieniem krwi; redukcja kilku gramów 

sodu (obecnego w soli kuchennej) dziennie powoduje obniżenie ciśnienia krwi zarówno u osób z 

nadciśnieniem (nadciśnienie), jak i u osób z prawidłowymi wartościami. Dla populacji włoskiej zalecany 

poziom soli musi wynosić mniej niż 6 gramów dziennie.  

Etykieta musi zawierać słowo sól, a nie sód według wzoru: sól = sód × 2,5. 
Do obowiązkowej informacji o wartości odżywczej można dodać inne fakultatywne oznaczenia 

dotyczące ilości jednego lub większej liczby następujących elementów: 

• jednonienasycone kwasy tłuszczowe 

• wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

• poliole 

• skrobia 

• włókna 

• sole mineralne 

• witaminy 

Jeżeli na etykiecie produktu spożywczego opisano obecność 

substancji, o której sądzi się, że ma korzystny wpływ na zdrowie, należy podać jej ilość. Przykładem może 

być obecność kwasów omega-3 lub beta-glukanów (składniki błonnika pokarmowego). Ich ilość musi być 

wskazana w tym samym miejscu etykiety żywieniowej opisującej ich obecność. 

Niewłaściwe nawyki żywieniowe, które dziś przypisuje się głównie nadmiernemu jedzeniu, można 

również zmienić dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym dotyczącym żywienia. Uważne 

czytanie etykiet żywności, dzięki informacjom o zawartych w nich składnikach odżywczych i kaloriach, 

może pomóc edukować i prowadzić konsumenta do prawidłowej diety. 


