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NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM CZERWCA Płatki z ryżu i pełnoziarnistej pszenicy, wzbogacone witaminami 
(B1, B2, B3, B6, kwas foliowy, B12, C) i żelazem
Waga netto:  

   bogaty w błonnik

    C
ereal Lite

    C
ereal Lite

    C
ereal Lite

    C
ereal Lite

SKŁADNIKI

Ryż, pszenica (pełnoziarnista 
pszenica, mąka pszenna), cukier, 
mąk a glutenowa,  mleko 
w proszku, sól, niskotłuszczowe 
siemię lniane, aromat słodu 
jęczmiennego, witaminy (C, B3, B6, 
B2, B1, kwas foliowy B12), żelazo.

Crunchy gwarantuje, że porcja 
30 g „cereal lite” zapewnia co 
najmniej 25 % zalecanego 
dziennego spożycia żelaza 
i 50% zalecanego dziennego 
spożycia witamin B1, B2, B3, B6, 
B12, C oraz kwasu foliowego.

Informacje o alergenach

Zawiera mleko, 
pszenicę i jęczmień.

Wyprodukowane w Niemczech dla:
C.M.I. - 2 av. du Paci�que, 91977 
Courtaboeuf,  Francja

GWARANCJA JAKOŚCI: 
SATYSFAKCJA ALBO ZWROT 
PIENIĘDZY.    

Informacja o produktach 
Crunchy
Tel. 0800 14563
adres: P.O. Box 2000 Evere 3
1140 Evere BELGIA

W 100 g :

Energia    374 kcal
 (1586 kJ)
Białka    15 g
Węglowodany  75 g
- w tym cukier    17 g
Tłuszcze   1.5 g
- w tym 
   nasycone   0.5 g
Błonnik   2.5 g
Sód   0.85 g
 

Śniadanie jest
      najważniejszym
            posiłkiem dnia.    C

ereal Lite
    C

ereal Lite
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Jak czytać etykiety

Unia Europejska (UE) wprowadziła 
zasady etykietowania produktów 
żywnościowych, by pomóc 
konsumentom w podejmowaniu 
świadomych decyzji. Przepisy 
zostały przygotowane tak, aby 
zapewnić Państwu wszechstronną 
informację o kupowanych produktach 
żywnościowych.

Poza informacjami wymaganymi przez 
prawo producenci mogą zamieszczać 
wszelkie dodatkowe informacje, 
o ile są one zgodne z prawdą i 
nie wprowadzają konsumenta w 
błąd. Istnieją przepisy regulujące 
etykietowanie wszystkich produktów 
żywnościowych, jak też przepisy 
szczególne dotyczące mięsa, alkoholu i 
łatwo psującej się żywności.

Etykietowanie żywności 
zgodnie z przepisami UE

ilość netto produktu – 
objętość w przypadku 
płynów (np. w litrach, 

centylitrach) lub masa 
w przypadku innych 

produktów. 

1. Ilość: 

musi zawierać informację o stanie 
fizycznym produktu żywnościowego lub 
o specyficznej metodzie przetworzenia, 
której został poddany 
(sproszkowany, mrożony, 
skoncentrowany, 
wędzony itp). 
Jeśli produkt 
poddano działaniu 
promieniowania 
jonizującego, 
nazwa zawsze musi 
zawierać wzmiankę 
na ten temat. 

2.  Nazwa produktu: 
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wszystkie składniki 
muszą być 
wymienione w 

porządku malejącym 
według ich wagi (z 

wyjątkiem mieszanek 
owoców lub warzyw), z 

uwzględnieniem znanych składników 
wywołujących reakcje alergiczne (np. 
orzechy ziemne, mleko, jaja, ryby).

W przypadku składników opisanych 
przez nazwę produktu (np. zupa 
pomidorowa), w formie obrazka lub 
słownie (np. z truskawkami), albo 
mających podstawowe znaczenie dla 
charakterystyki danego produktu 
(np. % mięsa w gołąbkach) należy 
podać także ich zawartość procentową.

3.  Wykaz 
składników: 

5. Producent/ importer: 
nazwa i adres producenta, pakującego lub importera muszą być wyraźnie 
wymienione na opakowaniu, wskazując konsumentowi podmiot, 
z którym należy się skontaktować w razie ewentualnego roszczenia lub w 
celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie.

4.  Trwałość:  
daty podane po 
sformułowaniach „zużyć 
do” i „najlepiej spożyć 
przed” wskazują, w jakim 
okresie produkt jest świeży i jego 
spożycie jest bezpieczne. 
•  Wyrażenie „zużyć do” stosowane jest 
w przypadku szybko psującej się żywności 
(np. mięsa, jaj, nabiału). Wszystkie 
opakowane produkty świeże posiadają datę 
„zużyć do”. Nie należy spożywać produktów 
po dacie „zużyć do”, gdyż grozi to zatruciem 
pokarmowym.
•  Wyrażenie „najlepiej spożyć przed” 

stosowane jest w przypadku żywności, 
która może być dłużej przechowywana 
(np. płatków zbożowych, ryżu, przypraw). 
Spożycie produktu po tej dacie nie jest 
niebezpieczne, ale może on zacząć tracić 
smak i zmieniać konsystencję. 
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zamieszczenie na etykiecie informacji o GMO jest obowiązkowe 
w przypadku produktów zawierających ponad 0,9 %.  tych 
organismów. Wszystkie substancje pochodzące z GMO muszą być 
wymienione na liście składników jako „genetycznie zmodyfikowane”. 

7. Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO):   

8. Pochodzenie: 
wskazanie kraju lub regionu pochodzenia jest obowiązkowe 

w przypadku niektórych kategorii produktów, takich jak mięso, 
owoce i warzywa. Jest to wymagane także w przypadku, gdy marka 
produktu lub inne elementy etykiety, takie jak obrazek, flaga lub 
odniesienie do miejsca, mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd 
co do prawdziwego pochodzenia produktu. 

użycie na etykiecie określenia „ekologiczny” jest ściśle regulowane 
przez przezpisy UE. Można się nim posługiwać tylko w odniesieniu 
do określonych metod produkcji żywności, zgodnych z wysokimi 
normami w zakresie ochrony środowiska i chowu zwierząt. Logo 
europejskie „Rolnictwo ekologiczne-system kontroli WE” może być 
używane przez producentów spełniających wymagane warunki.

6. Ekologiczny: 
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podaje wartość energetyczną i składniki odżywcze 
produktu żywnościowego (np. białko, 

tłuszcz, błonnik, sód, witaminy 
i składniki mineralne). 

Podanie tej informacji jest 
obowiązkowe w przypadku 
zamieszczenia oświadczenia 
żywieniowego dotyczącego 

tego produktu (patrz poniżej). 

9. Informacja o wartości odżywczej:  

UE wprowadziła odpowiednie przepisy, by zagwarantować, 
że wszelkie oświadczenia o wartościach zdrowotnych lub 
żywieniowych zamieszczane na opakowaniach produktów 
żywnościowych są zgodne z prawdą i opierają się na dowodach 
naukowych. 

Oświadczenia typu „niskotłuszczowy” lub „bogaty w błonnik” muszą być 
zgodne ze zharmonizowanymi definicjami, dzięki czemu określenia te mają to samo 
znaczenie we wszystkich krajach UE. Na przykład jako „bogate w błonnik” można 
określić tylko produkty zawierające, co najmniej 6 g błonnika na 100 g. Na produktach 
żywnościowych zawierających dużo tłuszczu lub cukru nie można umieszczać informacji 
typu „zawiera witaminę C“.

Oświadczenia zdrowotne typu „dobre dla serca” są dozwolone tylko wtedy, jeśli można 
je naukowo udowodnić. Nie można opatrzyć pozytywnym oświadczeniem zdrowotnym 
produktu zawierającego zbyt dużo soli, tłuszczu lub cukru. Zabronione są oświadczenia 
zdrowotne: 
• dotyczące zapobiegania chorobom dotykającym ludzi, leczenia  i wyleczenia tych 
chorób;
• odwołujące się do szybkości lub wielkości obniżenia wagi ciała;
• powołujące się na konkretnych lekarzy lub na ich aprobatę dla produktu;
• sugerujące, że niespożycie danego produktu mogłoby mieć wpływ na zdrowie.

10.  Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne:  
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Jak rozumieć symbole E?
Jeśli substancja dodatkowa ma symbol E, 
oznacza to, że przeszła testy bezpieczeństwa 
i została zatwierdzona do użytku na terenie  
UE. Zatwierdzenie to podlega monitorowaniu, 
ocenie i aktualizacji w świetle nowych danych 
naukowych.
Najczęściej spotykane substancje dodatkowe 
to:
•  Przeciwutleniacze: przedłużają trwałość 

żywności, zapobiegając reakcji tłuszczy, olejów 
i niektórych witamin z tlenem z powietrza. 
Utlenianie powoduje jełczenie i utratę koloru. 
Przykład: witamina C, zwana także kwasem 
askorbinowym lub E300.

•  Barwniki: używa się ich czasem do 
zastąpienia naturalnego koloru utraconego 
w czasie przetwarzania lub przechowywania 
żywności lub do zapewnienia jednolitości 
koloru. Przykład: karmel (E150a) stosowany 
w takich produktach, jak sosy pieczeniowe i 
napoje bezalkoholowe.

•  Emulgatory, stabilizatory, substancje 
żelujące i zagęszczacze: emulgatory takie 
jak lecytyny (E322) wspomagają łączenie się 
składników, które normalnie pozostałyby 
oddzielone, np. oleju i wody. Działanie 
stabilizatorów polega na niedopuszczeniu 
do oddzielenia się połączonych składników. 
Powszechnie stosowaną substancją żelującą, 

na przykład w produkcji dżemów, jest pektyna 
(E440). Zagęszczacze nadają żywności gęstszą 
konsystencję w taki sam sposób, jak dodanie 
mąki zagęszcza sos.

•  Substancje wzmacniające smak i zapach:  
podkreślają smak i zapach słonych i 
słodkich produktów żywnościowych, nie 
nadając im własnego zapachu czy smaku. 
Przykład: glutaminian sodu (E621), często 
jest dodawany do przetworzonej żywności, 
zwłaszcza do zup, sosów i kiełbas.

•  Konserwanty: zapobiegają psuciu się 
żywności. Większość produktów 
żywnościowych o długim okresie 
przechowywania zawiera konserwanty, 
chyba że w ich przypadku zastosowano 
inną metodę konserwacji, np. mrożenie, 
puszkowanie czy suszenie. Przykłady: 
suszone owoce często poddaje się 
działaniu dwutlenku siarki (E220) w celu 
powstrzymania rozwoju pleśni lub bakterii, 
podczas gdy w procesie peklowania boczku, 
szynki, wołowiny czy innych mięs często 
stosuje się azotany i azotyny (E249 - E252).

•  Substancje słodzące: często używa się 
ich zamiast cukru w takich produktach, jak 
napoje gazowane, jogurty i guma do żucia. 
Przykłady: aspartam (E951), sacharyna (E954), 
acesulfam-K (E950) i sorbitol (E420).

Dodatkowe informacje

Etykietowanie żywności – na stronie internetowej DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm   

Rolnictwo ekologiczne – na stronie internetowej DG ds. Rolnictwa
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm

Pytanie na temat Unii Europejskiej? Proszę się z nami skontaktować: 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

Prawa autorskie: Wspólnoty Europejskie, 2007 r.
Powielanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie służy celom komercyjnym.

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Komisja Europejska, B-1049 Bruksela
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Publikację niniejszej broszury sfinansowała Komisja Europejska w ramach umowy z firmą Qwentes KANTOR. Została ona opracowana wyłącznie dla celów 
informacyjnych i nie stanowi urzędowych wytycznych Komisji w zakresie wykładni prawa lub polityk UE.
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