OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Pro jednoznačnou identifikaci povahy
potraviny musí být na obalu označen
zákonný název. Tím se rozumí název, který
je definovaný právním předpisem.

Pokud bylo zvíře narozeno,
chováno a poraženo v jedné
zemi, pak lze tuto informaci
označit na obalu souhrnně jako
„Původ: …“, např. „Původ:
Česká republika“.

Podmínky skladování se uvádějí
v případě, že tak přímo stanoví
právní předpis nebo to vyžaduje
charakter potraviny. V případě
hovězího
masa
stanovuje
podmínky skladování legislativa.

Údaj o množství se u hovězího
masa uvádí v gramech nebo
kilogramech.

Jméno nebo obchodní název
provozovatele potravinářského
podniku. Dobrovolně zde může
být uvedena i informace, zda
se jedná o výrobce, prodejce,
distributora apod.

HOVĚZÍ
MASO

VÍŠ, CO JÍŠ?

Identifikační číslo zvířete zajišťuje
vztah mezi masem a zvířetem.
Tímto číslem může být identifikační
číslo jednotlivého zvířete nebo
identifikační číslo skupiny zvířat, ze
kterých hovězí maso pochází.

Schvalovací
čísla
bourárny
a porážky jsou povinnými údaji
a slouží k jednoznačné identifikaci
provozů, ve kterých bylo s masem
manipulováno.
Identifikační značka je informací
o schváleném podniku, ve kterém
došlo k poslední hygienicky
podstatné manipulaci s masem,
nikoli informací o zemi původu
masa.
Kód šarže je u masa povinný
údaj, který je důležitý pro zpětné
vysledování potraviny, pokud není
datum minimální trvanlivosti nebo
datum použitelnosti uvedeno
jako nekódované označení dne
a měsíce v uvedeném pořadí.
Datum
použitelnosti
se
uvádí u potravin, které snadno
podléhají zkáze. Po uplynutí
data použitelnosti se potravina
nepovažuje
za
bezpečnou
a nesmí být prodávána ani
konzumována.

» Označování země původu je povinné mimo
hovězího masa také u vepřového, drůbežího,
kozího a skopového. Povinnost uvedení této
informace se vztahuje na balené, zabalené
bez přítomnosti spotřebitele i nebalené
maso.
» Povinné označování původu masa se
vztahuje pouze na nezpracované čerstvé
maso, tj. chlazené nebo mražené. Maso
může být v půlkách, čtvrtích, dělené na
části, plátkované, vykostěné, rozsekané,
krájené, mleté, rozmrazené apod. Povinné
označení původu masa se nevztahuje na
maso, které bylo zpracováno tak, že byla
změněna jeho podstata (tepelně upravené,
sušené, marinované, uzené apod.), tj.
nevztahuje se na masné výrobky a masné
polotovary.
» V případě nebaleného masa se povinné
údaje o původu uvedou v těsné blízkosti
masa. Údaj o zemi nebo místu původu
může být poskytnut v těsné blízkosti
skupiny potravin viditelně a snadno čitelně
jako souhrnná informace vztahující se ke
skupině potravin, kdy z této informace
bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost
mezi poskytnutými údaji a konkrétními
potravinami.
» Pokud je na obalu uvedeno, že se jedná
o masný polotovar, znamená to, že byly do
potraviny přidány další látky, zejména voda
nebo přídatné látky, např. polyfosfáty. Na
výrobku musí být uvedeno jeho složení.
» Na etiketě jsou uvedeny další povinné
údaje, jako např. označení typu obalu apod.
» K dobrovolným údajům na etiketě patří
např. čárový kód.
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