
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
TOMASZ DOŁGAŃ
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Granola z Granatem Sante jest źródłem witamin i składników mineralnych
takich jak kwas foliowy, fosfor, miedź, mangan

Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów *
Miedź wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego *
Mangan pomaga w ochronie komórek przezd stresem oksydacyjnym oraz 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego *

* Już dwie porcje Granoli z granatem spożywane regularnie w ramach zbilansowanej diety i 
zdrowego stylu życia pozwolą uzyskać powyższy efekt zdrowotny

To żywność zawierająca substancje bioaktywne, takie jak 
błonnik, pro i prebiotyki, witaminy, substancje mineralne i 
inne. Dzięki nim żywność funkcjonalna wykazuje korzystny 
wpływ na jedną lub więcej funkcji naszego organizmu.

6 % błonnika
Granola dzięki wysokiej zawartości błonnika jest 
doskonałym elementem dobrze zbilansowanej codziennej 
diety. Światowa organizacja zdrowia WHO zaleca 
spożywanie 20-40 g błonnika dziennie.

Wartość odżywcza w 100 g produktu                                                     w porcji 50 g            % GDA w porcji 50 ng
Wartość energetyczna                                       1784 kj/424 kcal               892 /212 kcal                      11%
Białko                                                                           7,7 g                              3,9 g    8%
Węglowodany                                                             68,3 g                            34,2 g             13%
w tym cukry                                                                 19,4 g                             9,7 g         11%
Tłuszcz                                                                        12 g                                 6 g      9%
W tym kwasy tłuszczowe nasycone                            4,7 g                               2,35 g                        12%
Błonnik pokarmowy                                                       6 g                                  3 g             12%
Sód                                                                               0,1 g                              0,05 g  2%
Witaminy              

Kwas foliowy                                           32,5 μg (16%)*                 16,3 μg
Składniki mineralne

Fosfor                                                    134,8 mg (19%)*                 67,4 mg
Miedź                                                      0,17 mg (17%)*                   0,1 mg
Mangan 1,2 mg (60%)*                    0,6 mg

*) - % dziennego zalecanego spożycia
GDA - % Wskazanego Dziennego Spożycia dla osoby dorosłej, indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki 
odżywcze może być wyższe lub niższe, zależnie od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników.
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu

Składniki: płatki owsiane 26,6%, mąka pszenna 26,5%, cukier trzcinowy, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny, kostka żelowa granat –
jagoda 5% (owoce: zagęszczone puree z jabłek, zagęszczony sok jabłkowy, puree z jagód, puree z granata, zagęszczony sok z owoców
czarnego bzu, substancja żelująca: pektyny, błonnik z owoców cytrusowych, aromat), płatki kukurydziane (kasza kukurydziana, cukier, 
sól), otręby pszenne, mąka ryżowa, inulina 0,5%, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, substancja spulchniająca, wodorowęglan sodu, 
przeciwutleniacz, mieszanina tokoferoli, emulgator, lecytyna sojowa; aromaty, sól.
Produkt zawiera gluten. Może zawierać śladowe ilości orzeszków arachidowych i innych orzechów, sezamu, mleka.

Producent:
SANTE A. Kowalski sp.j.
ul. Jagiellońska 55A
03-301 Warszawa

Uwagi o produktach „SANTE prosimy 
kierować do SERWISU KONSUMENTA

Więcej informacji znajdziesz 
na www.sante.pl

Przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu 50 g
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KRAJOWE REGULACJE PRAWNE

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach 
(Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1409,  z późn. zm.),

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.),
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 kwietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów 
rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, p. 772),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych                               
(Dz. U.  Nr 211, poz. 1760),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. 
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. 
w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094),

KRAJOWE REGULACJE PRAWNE
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EUROPEJSKIE REGULACJE PRAWNE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. 
Dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywnści z dodatkiem fitosteroli, estrów 
fitosteroli i/lub estrów fitostanoli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r.
w sprawie przekazania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1946/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
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EUROPEJSKIE REGULACJE PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1924/2006 z dnia 
20 grudnia 2006 r.
w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
(www.efsa.europa.eu)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmująca wytyczne dotyczące 
wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych określonych w art.. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2013/63/UE)
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Oświadczenie żywieniowe (na podstawie rozporządzenia 1924/2006, art. 2 ust.2 p. 4) 
jest to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że 
żywność ma szczególne właściwości odżywcze, ze względu na energię lub składniki 
odżywcze:

>  które zwiera (np. zawiera witaminę C, źródło potasu), 
>  które zwiera w zwiększonej lub w zmniejszonej ilości (np. wysoka zawartość białka, 

o podwyższonej zawartości wapnia), 
>  których nie zawiera (np. nie zawiera sodu, nie zwiera cukru). 

Przedsiębiorca może stosować jedynie te oświadczenia żywieniowe, które znajdują się 
w załączniku do rozporządzenia 1924/2006, jeżeli jego produkt spełnia zawarte 
w załączniku warunki.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE
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OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY

NISKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Oświadczenie, że dany środek spożywczy ma niską wartość 
energetyczną oraz każde oświadczenie, które może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 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 łyżeczka sacharozy).

ZMNIEJSZONA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Oświadczenie, że środek spożywczy ma zmniejszoną wartość energetyczną oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko 
wówczas, gdy wartość energetyczna jest zmniejszona o przynajmniej 30 %, ze wskazaniem 
na cechę lub cechy, które sprawiają, że dany środek spożywczy ma zmniejszoną ogólną wartość 
energetyczną.
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NIE MA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ
Oświadczenie, że środek spożywczy nie posiada wartości energetycznej 
oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera więcej 
niż 4 kcal (17 kJ)/100 ml. W przypadku słodzików stołowych ma 
zastosowanie limit 0,4 kcal (1,7 kJ)/porcję, przy intensywności słodzenia 
równoważnej 6 g sacharozy (ok. 1 łyżeczka sacharozy).

NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz 
każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 3 g tłuszczu na 100 g dla produktów stałych lub 1,5 g tłuszczu na 
100 ml dla produktów płynnych (1,8 g tłuszczu na 100 ml mleka 
półtłustego).

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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NIE ZAWIERA TŁUSZCZU
Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może 
mieć taki sam sens dla konsumenta gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,5 g tłuszczu na 100 g 
lub 100 ml, może być stosowane tylko wówczas, Jednakże oświadczenia wyrażone jako „X % bez 
tłuszczu” są zabronione.

NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczów nasyconych oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko 
wówczas, kiedy suma nasyconych kwasów tłuszczowych i izomerów trans kwasów 
tłuszczowych w produkcie nie przekracza 1,5 g na 100 g produktów stałych lub 0,75 g/100 
ml dla produktów płynnych, a w obu przypadkach kwasy tłuszczowe nasycone i izomery trans 
kwasów tłuszczowych nie mogą dostarczać więcej niż 10 % wartości energetycznej.

NIE ZAWIERA TŁUSZCZÓW NASYCONYCH
Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczów nasyconych oraz każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy suma 
tłuszczów nasyconych i izomerów trans kwasów tłuszczowych nie przekracza 0,1 g 
tłuszczów nasyconych na 100 g lub 100 ml.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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NISKA ZAWARTOŚĆ CUKRÓW
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość cukrów oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż 5 g cukrów na 100 g dla 
produktów stałych lub 2,5 g cukrów na 100 ml dla produktów płynnych.

NIE ZAWIERA CUKRÓW
Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera cukrów oraz każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, 
gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,5 g cukrów na 100 g lub 100 ml.

BEZ DODATKU CUKRÓW
Oświadczenie, że do środka spożywczego nie zostały dodane cukry oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane 
tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych dodanych cukrów prostych, 
dwucukrów ani żadnych innych środków spożywczych zastosowanych ze 
względu na ich właściwości słodzące. Jeżeli cukry występują naturalnie w środku 
spożywczym, na etykiecie powinna się również znaleźć następująca informacja: 
„ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY”.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość sodu/soli oraz każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 0,12 g sodu, lub równoważną ilość soli, na 100 g lub na 
100 ml. W przypadku wód innych niż naturalne wody mineralne objęte zakresem stosowania 
dyrektywy 80/770/EWG wartość ta nie powinna przekraczać 2 mg sodu na 100 ml.

BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy ma bardzo niską zawartość sodu/soli oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,04 g sodu, lub równoważną wartość dla 
soli, na 100 g lub na 100 ml. Tego oświadczenia nie stosuje się w odniesieniu do naturalnych 
wód mineralnych i innych wód.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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NIE ZAWIERA SODU lub NIE ZAWIERA SOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera sodu lub nie zawiera soli 
oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż 
0,005 g sodu lub równoważną wartość dla soli na 100 g.

BEZ DODATKU SODU/SOLI
Oświadczenie, że do środka spożywczego nie dodano sodu lub soli oraz 
każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera dodanego sodu 
lub soli ani żadnych innych składników zawierających dodany sód lub 
sól i gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważną 
wartość dla soli, na 100 g lub 100 ml.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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ŹRÓDŁO BŁONNIKA POKARMOWEGO
Oświadczenie, że środek spożywczy jest źródłem błonnika 
pokarmowego oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera przynajmniej 3 g błonnika na 100 g lub 
przynajmniej 1,5 g błonnika na 100 kcal.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO
Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką zawartość 
błonnika pokarmowego oraz każde oświadczenie, które może mieć 
taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 6 g błonnika na 
100 g lub przynajmniej 3 g błonnika na 100 kcal.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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ŹRÓDŁO BIAŁKA
Oświadczenie, że środek spożywczy jest źródłem białka oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być stosowane tylko wówczas, gdy przynajmniej 12 % wartości 
energetycznej środka spożywczego pochodzi z białka.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką zawartość białka 
oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy 
przynajmniej 20 % wartości energetycznej środka spożywczego 
pochodzi z białka.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY

ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA 
MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]
Oświadczenie, że środek spożywczy jest źródłem witamin lub 
składników mineralnych i jakiekolwiek oświadczenie, które może mieć 
taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, 
gdy produkt zawiera, co najmniej znaczącą ilość, zdefiniowaną w 
załączniku do dyrektywy 90/496/EWG lub ilość przewidzianą w 
odstępstwach przyznanych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych 
oraz niektórych innych substancji (1).

WYSOKA ZAWARTOŚĆ [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] I/LUB [NAZWA SKŁADNIKA 
MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]
Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką zawartość witamin lub składników mineralnych oraz 
każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera co najmniej podwójną wartość w stosunku do produktu 
oznaczonego jako „źródło [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] lub [NAZWA SKŁADNIKA 
MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”.
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ZAWIERA [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO LUB INNEJ SUBSTANCJI]
Oświadczenie, że środek spożywczy zawiera składnik odżywczy lub inną substancję, dla której 
niniejsze rozporządzenie nie ustala szczególnych warunków oraz każde oświadczenie, które 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt 
spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności art. 5. W przypadku witamin mają zastosowanie warunki oświadczenia 
„źródło …”.

O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]
Oświadczenie, że zawartość jednego lub kilku składników odżywczych innych niż witaminy 
została zwiększona oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt spełnia warunki dla oświadczenia 
„źródło...”, a zwiększenie zawartości wynosi co najmniej 30 % w porównaniu z 
podobnym produktem.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA 
ODŻYWCZEGO]
Oświadczenie, że zawartość jednego lub kilku składników 
odżywczych została obniżona oraz każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być 
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 %.

LEKKI
Oświadczenie, że produkt jest „lekki” oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które 
ustalono dla terminu „zmniejszona zawartość”;
oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na 
właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek 
spożywczy staje się produktem „lekki”.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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NATURALNIE/NATURALNY
W przypadkach, gdy środek spożywczy spełnia warunek lub warunki określone w niniejszym 

załączniku odnośnie stosowania oświadczenia żywieniowego, termin „naturalnie/naturalny” 
może być stosowany jako dodatek do oświadczenia.

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 alfa-linolenowego 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 - PRZYKŁADY
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW JEDNONIENASYCONYCH
Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość tłuszczów 

jednonienasyconych, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy 
przynajmniej 45 % kwasów tłuszczowych zawartych w produkcie 
pochodzi z tłuszczów jednonienasyconych, pod warunkiem że tłuszcze 
jednonienasycone dostarczają więcej niż 20 % energii produktu.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW WIELONIENASYCONYCH
Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość tłuszczów 

wielonienasyconych, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy 
przynajmniej 45 % kwasów tłuszczowych zawartych w produkcie 
pochodzi z tłuszczów wielonienasyconych, pod warunkiem że tłuszcze 
wielonienasycone dostarczają więcej niż 20 % energii produktu.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH
Oświadczenie, że żywność jest bogata w tłuszcze nienasycone, i każde 

oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczane tylko wówczas, gdy przynajmniej 70 % kwasów 
tłuszczowych obecnych w produkcie pochodzi z tłuszczów 
nienasyconych, pod warunkiem że tłuszcze nienasycone dostarczają 
więcej niż 20 % energii produktu.

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE - PRZYKŁADY
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Oświadczenie zdrowotne każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub 
jednym z jej składników, a zdrowiem.

> FUNKCJONALNE 

> DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA CHOROBY

> DOTYCZĄCE ZDROWIA I ROZWOJU DZIECI

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
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Oświadczenia funkcjonalne inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz 
rozwoju dzieci (na podstawie art. 13 rozporządzenia 1924/2006), oznaczają każdą treść, 
która opisuje lub powołuje się na rolę żywności (lub jej składników) we wzroście, 
rozwoju lub funkcjach organizmu.

Oświadczenia można stosować, jeżeli są:

> oparte na ogólnie zaakceptowanych dowodach naukowych
> zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta, 
> spełniają warunki ogólne.

PRZYKŁAD: 
Biotyna bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
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Oświadczenie o zmniejszeniu ryzyku choroby (na podstawie art. 14 ust 1a 
rozporządzenia 1924/2006) każda treść, która stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy spożyciem danej żywności, a znaczącym 
zmniejszeniem jakiegoś czynnika ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi.

PRZYKŁAD:
Beta-glukan pochodzący z owsa zmniejsza / redukuje stężenie cholesterolu we 
krwi. Redukcja stężenia cholesterolu może zmniejszać ryzyko rozwoju choroby 
niedokrwiennej serca.

Oświadczenie takie można umieścić w komunikacji produktu jedynie, gdy dostarcza on 
co najmniej 3 gramy beta-glukanu dziennie.

Oświadczeniu o zmniejszeniu ryzyka choroby powinien towarzyszyć zapis że 

"istnieje wiele czynników ryzyka wyżej wymienionej choroby i zmiana jednego 
z nich może wywierać korzystny wpływ lub go nie wywierać".

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE



Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie      www.pan.olsztyn.pl

Oświadczenia dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci (na podstawie art. 14 ust 1b 
rozporządzenia 1924/2006) każda treść, która stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożyciem danej 
żywności a zdrowiem i rozwojem wyłącznie dzieci. Co ważne oświadczenia takie powinny 
mieć uzasadnienie naukowe, które odnosi się tylko i wyłącznie do dzieci.

Przykładem:
Witamina D jest potrzebna do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Warunkiem korzystanie z ww. oświadczenie jest aby żywność, której dotyczy stanowiła co 
najmniej "źródło witaminy D" wg załącznika do rozporządzenia 1924/2006 (wykaz 
oświadczeń żywieniowych).

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
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Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z 25 października 2011 w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności
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ADRESACI

> Wszystkie podmioty działające na rynku w ramach łańcucha 
żywnościowego dostarczające żywność klientowi końcowemu

> Zakłady żywienia zbiorowego dostarczające środki spożywcze 

> Podmioty dostarczające środki spożywcze do zakładów żywienia
zbiorowego

> Przedsiębiorstwa transportowe świadczące usługi gastronomiczne
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ZMIANY

Najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązujących przepisów dotyczą:

> informowania o wartości odżywczej produktu 

> wprowadzenia wymagań dotyczących lepszej czytelności etykiet

> zamieszczania przejrzystych informacji o alergenach

> podawania kraju pochodzenia w przypadku mięsa wieprzowego,
baraniego, koziego i drobiu
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INFORMACJE OBOWIĄZKOWE
ROZDZIAŁ IV, artykuł 9

> nazwa żywności
> wykaz i ilość składników 
> substancje pomocnicze, alergeny
> ilość żywności netto
> data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 

data zamrożenia
> warunki przechowywania lub warunki użycia
> instrukcja użycia
> nazwa lub firma i adres
> kraj lub miejsce pochodzenia
> wartość odżywcza
> zawartość alkoholu
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA
OBECNIE

> Wartość odżywcza w 100 g produktu
> Wartość energetyczna 240 kJ/56 kcal
> Białko 4,5 g
> Węglowodany 12,9 g

- w tym cukry 1,2 g
> Tłuszcz 2,1 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,05 g
> Błonnik 1,9 g
> Sód 0,05 g
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> Wartość odżywcza w 100 g produktu
> Wartość energetyczna 240 kJ/56 kcal
> Tłuszcz 2,1 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,05 g
> Węglowodany 12,9 g

- w tym cukry 1,2 g
> Białko 4,5 g
> Sól poniżej 0,1 g

INFORMACJE DODATKOWE:
kwasy tłuszczowe jednonienasycone, wielonienasycone, alkohole 
wielowodorotlenowe, skrobia, błonnik, witaminy składniki mineralne

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
W PRZYSZŁOŚCI



Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie      www.pan.olsztyn.pl

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
FORMY PREZENTACJI
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ALERGENY
ZAŁĄCZNIK II

> 14 składników alergennych
zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, 
owies, kamut, skorupiaki, ryby, mięczaki, jaja, orzeszki 
ziemne i wszystkie rodzaje orzechów, soja, mleko, 
sezam, łubin, gorczyca, seler, dwutlenek siarki i 
siarczyny, jeśli ich ilość przekracza 10 mg.kg lub 10 ml/l

> informacja w wykazie składników
(dokładna nazwa z załącznika II – np. orzechy 
arachidowe, laktoza z mleka

> informacja: zawiera
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Załącznik III Rozporządzenia zawiera dodatkowe obowiązkowe dane 
szczegółowe, które muszą znaleźć się w oznakowaniu:

Są to sformułowania, które należy zamieszczać jeśli produkt zawiera:

> substancje słodzące
> poliole
> kwas gliceryzydowy
> kofeinę
> fitosterole lub fitostanole
> został pakowany w atmosferze gazów przedłużających trwałość

DODATKOWE DANE 
ZAŁĄCZNIK III
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Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z 25 października 2011 w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności

> 13 grudnia 2014

> 13 grudnia 2016



Dziękuję za uwagę


