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КАК ДА РАЗЧИТАМЕ
Люспи от оризови и пълнозърнеста пшеница, обогатени
с витамини (B1, B2, B3, B6, фолиева киселина, B12, C) и желязо
Нето тегло:
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Ориз, пшеница, (пълнозърнеста
пшеница, пшенично брашно),
захар, глутеново брашно, мляко
на прах, сол, нискокалорични
пшенични зародиши, есенция
от малцов ечемик, витамини (C,
B3, B6, B2, B1, фолиева киселина
B12), желязо.

Алергични реакции
Съдържа мляко, пшеница и
ечемик.





Срок на
годност

Ви гарантира,
че порция от 30 g „cereal lite“
Ви дава поне 25 % от ПДД
(Препоръчителна
дневна
доза) от желязо и 50 % от
витамини B1, B2, B3, B6,
фолиева киселина, B12 и C.

Производител/
Вносител
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Крънчи
ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО:
ИЛИ СТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИ
ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ОБРАТНО
ВАШИТЕ ПАРИ.
Информация за продуктите
на Крънчи
Тел: 0800 14563
адрес: P.O. Box 2000 Evere 3
1140 Evere BELGIUM

500g

ЕТИКЕТИТЕ
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Закуската е
най-важното
ядене за деня.





Произведено в Германия за:
C.M.I. - 2 av. du Pacifique,
91977 Courtaboeuf, Франция



за 100g
хранителен
продукт



Енергийна
стойност
Протеин
Карбохидрат
- от който захари
Мазнини
- от които
наситени
Фибри
Натрий

1603 kJ
376 kcal
15 g
75 g
17 g
1.5 g
0.5 g
2.5 g
0.85 g

Биологичен
(Органичен)

ГМО

Произход

Хранителна
информация

Твърдения по

 отношение на

хранителната
стойност и
здравословността

Етикетиране на
храните съгласно
законодателството на ЕС
Европейският съюз (ЕС) постановява
правила за етикетиране на
хранителните продукти с цел да
повиши информираността на
европейските потребители при
вземането на решения за покупки.
Правилата са създадени с цел да
гарантират наличието на подробна
информация за хранителните
продукти, които купувате.
Освен изискваната от закона
информация, производителите
могат да предоставят всякаква
допълнителна информация,
ако тя е точна и не подвежда
потребителя. Съществуват правила
за етикетиране, които са общи
за всички хранителни продукти,
както и специфични правила по
отношение на месото, алкохола и
малотрайните храни.

1. Количество:
нетно количество
на продукта,
изразено в обем
за течностите
(напр. литър,
сантилитър) и в маса
за останалите продукти.

2. Наименование на
продукта:
трябва да съдържа информация
за физическото състояние
на хранителния продукт или
специалната обработка, на
която е бил подложен (на прах,
замразен, концентриран, пушен
и т.н.). Обработката с
йонизиращо лъчение,
в случай че е
използвана, винаги
трябва да бъде
упомената.

КАК ДА РАЗЧИТАМЕ

3. Списък на
съставките:
всички съставки
се изброяват в
низходящ ред по
тегло (изключение:
смеси от плодове
или зеленчуци)
включително и съставките, за
които е известно, че предизвикат
реакции при алергични хора. (напр.
фъстъци, мляко, яйца, риба).
За съставки, които са описани чрез
наименованието на продукта (напр.
„доматена супа“)–чрез картинки
или думи (напр. „с ягоди“) или,
които са съществени за описанието
на хранителния продукт (напр.
съдържание на месо в “Чили кон
карне”) - трябва да се посочи и
процентното съдържание.

4. Срок на
годност:
датите посочени след
указанията „годен до“ и
„най-добър до“ посочват
периода, по време на който
храните ще се запазят пресни и ще са
безопасни за консумация.
• „ Годен до“ се използва при храни, които
се развалят бързо (напр. месо, яйца,
млечни продукти). Върху всички пресни,
пакетирани продукти е посочена дата
„годен до“. Не трябва да консумирате
продукти с изминала дата „годен до“. Това
може да доведе до хранително натравяне.
• „ Най-добър до“ се използва за храни,
които могат да се съхраняват по-дълго
(напр. зърнени храни, ориз, подправки). В
този случай не е опасно да се консумират
продукти с изминала дата на годност, но е
възможно те да започнат да губят вкуса и
консистенцията си.

5. Производител / Вносител:
името и адреса на производителя, опаковчика или вносителя
трябва да са ясно посочени върху опаковката, за да може да знаете
с кого да се свържете, в случай на жалба или желание да получите
допълнителна информация за продукта.

ЕТИКЕТИТЕ

6. Биологичен (Органичен):
използването на обозначението „биологичен (органичен)“
върху етикетите е строго регламентирано съгласно
законодателството на ЕС. Разрешава се само във връзка със
специфични методи за производство на храни, които отговарят
на високи стандарти по отношение на опазването на околната
среда и хуманното отношение към животните. Европейското лого
„Биологично земеделие – система за контрол на ЕС“ може да се
използва от производители, които отговарят на определени условия.

7. Генетично модифицирани организми (ГМО):
етикетирането е задължително за продукти със съдържание
на ГМО, по-високо от 0,9 %. Всички вещества с произход от
ГМО трябва да бъдат упоменати в списъка на съставките и
обозначени „генетично модифицирани“.

8. Произход:
посочването на държавата или региона на произход е
задължително за някои категории продукти, като например
месо, плодове и зеленчуци. То също така е задължително, в
случаите когато марката или друг елемент от етикета, като
например картина, знаме или позоваване на местност, биха
могли да подведат потребителя по отношение на реалното
място на произход на продукта.

9. Хранителна информация:
описва енергийната стойност
и хранителните вещества
на хранителния продукт
(напр. протеини, мазнини,
фибри, натрий, витамини
и минерали). Тази
информация се предоставя
задължително, когато е на
лице твърдение по отношение
на хранителната стойност на
продукта (виж по-долу).

10. Твърдения по отношение на хранителната
стойност и здравословността:
съществуват правила на ЕС, които гарантират, че всяко едно
твърдение по отношение на здравословността или хранителна
стойност, посочено върху опаковките на храните, е достоверно и
основано на научни факти.
Твърдения от рода на „с ниска масленост“ или „с високо съдържание
на фибри“, трябва да отговарят на хармонизирани определения, за да може да имат
еднакво значение във всички държави на ЕС; например „с високо съдържание на
фибри“ може да се използва единствено за продукти, които съдържат поне 6 g
растителни влакна за 100 g продукт. Храни, съдържащи големи количества мазнини или
захар, не могат да се обозначават с твърдението „съдържа витамин C“.
Твърдения по отношение на здравословността, като „полезен за сърцето“ се допускат
единствено ако могат да бъдат научно доказани. Не е възможно да поставите
положително твърдение за здравословността върху продукт, който съдържа прекалено
много сол, мазнини или захар. Следните твърдения за здравословност са забранени:
• Твърдения за предпазване или лечение на заболяване у хората;
• Твърдения, които се позовават на нивото или количеството на загуба на тегло;
• Позоваване на или подкрепа от определени лекари;
• Твърдения, които навеждат на мисълта, че неконсумирането на дадената храна може
да навреди на здравето.

Ако дадена хранителна добавка има номер Е,
това показва, че е преминала през тестове за
безопасност и е била одобрена за употреба
на цялата територия на ЕС. Това одобрение
бива контролирано, преразглеждано и
изменяно при появата на нови научни данни.
Някои често срещани хранителни добавки са:
• Антиоксиданти: повишават трайността на
храните, като спомагат за предотвратяване
на смесването на мазнините, маслата и
някои витамини с кислорода във въздуха.
Окисляването е причина за гранясването
и загубата на цвета на храните. Пример:
Витамин С, или още наричан аскорбинова
киселина или Е300.
• Оцветители: използват се понякога като
заместители на естествения цвят, който
се е загубил по време на обработката или
складирането на храните, или за придаване
на по-наситен цвят на продуктите. Пример:
Карамел (E150a), използван при продукти
като сосове и безалкохолни напитки.
• Емулгатори, стабилизатори, желиращи
вещества и сгъстители: емулгатори, като
лецитините (Е 322), спомагат за смесването
на съставки, които нормално биха останали
разделени, като например олио и вода.
Стабилизаторите предотвратяват съставки,
които са били смесени, да се разделят
наново. Често срещано желиращо вещество

е пектинът (Е 440), който се използва при
производството на конфитюр. Сгъстителите
придават плътност на храните, също както
прибавянето на брашно води до сгъстяване
на соса.
• Овкусители: подсилват вкуса на пикантни и
сладки храни, без да добавят свой собствен
вкус. Пример: Мононатриев глутамат (Е621),
се добавя често към преработвани храни,
особено супи, сосове и колбаси.
• Консерванти: предотвратяват развалянето
на храните. Повечето храни, които
имат дълъг срок на годност съдържат
консерванти, освен ако не е използван
друг метод за съхранение, като например
замразяване, консервиране или
изсушаване. Примери: Сушените плодове
често се обработват със серен диоксид
(Е220) с цел предотвратяване на появата
на плесен или бактерии, а бекона, шунката,
соленото говеждо и други „консервирани“
меса често се обработват с нитрит и нитрат
(Е249 до Е252) по време на процеса на
консервиране.
• Подсладители: използват се често вместо
захар в продукти като газирани напитки,
кисели млека и дъвки. Примери: Аспартам
(Е951), Захарин (Е954), Ацесулфам –К (Е950)
и Сорбитол (Е420).

Допълнителна информация
Етикетиране на храните на интернет страницата на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm
Биологично земеделие на интернет страницата на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm
Въпроси за Европа? Свържете се с нас
http://ec.europa.eu/europedirect/index_bg.htm
Авторско право: Европейски общности, 2007
Bъзπроизждането е разрешено, освен за търговски цели, при позоваване на оригинала.
Генерална Дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите”
Европейска комисия - B-1049 Брюксел
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Настоящият документ е финансиран от Европейската комисия по силата на договор с дружеството Qwentes KANTOR. Той служи само за
информация и не е официално указание от Комисията относно тълкуването на законодателството или политиките на ЕС.
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