OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Informace o složení se uvozuje slovem
“Složení”, za kterým následují složky
seřazené sestupně podle hmotnosti
stanovené v okamžiku jejich použití při
výrobě potraviny.

VÍŠ, CO JÍŠ?

JOGURT

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

» Při výrobě neochucených (bílých) jogurtů mohou
být použity pouze složky pocházející z mléka.
Nesmí být přidány žádné přídatné látky
(za přídatné látky se nepovažují monosacharidy,
disacharidy, oligosacharidy, jedlá želatina,
bílkovinné hydrolyzáty, škrob modifikovaný
působením kyselin nebo louhů).
» U ochucených jogurtů je nutné vždy uvést podíl
ovocné složky (např. jahody). Pokud je obal
označen slovy „s příchutí...”, je ovocná složka
nahrazena aromatem.

Pokud je na obalu slovně, obrazově
nebo graficky znázorněna některá
složka potraviny (např. jahoda), pak se
uvede ve složení její % zastoupení
v potravině. Pokud je zdůrazněná složka
součást jiné složky, uvede se také její %
obsah, aby bylo možné zjistit skutečné
množství složky v potravině.

» Zvýraznění mléka jako alergenní složky se ve
složení jogurtu nevyžaduje, jelikož název
potraviny jasně odkazuje na jeho přítomnost
» Na etiketě můžete nalézt další údaje, jako např.
cena, cena za jednotku, označení typu obalu a také
čárový kód, který je pouze dobrovolným údajem.

Alergenní složky jsou ve složení
zvýrazněny, aby byly jasně
odlišeny od ostatních složek.
Podmínky skladování se uvádějí
v případě, že tak přímo stanoví právní
předpis nebo to vyžaduje charakter
potraviny.

Identifikační značka je informací
o schváleném podniku, ve kterém došlo
k poslední hygienicky podstatné
manipulaci s potravinou, nikoli
informací o zemi původu.

Údaj o množství se u jogurtů uvádí
v gramech nebo kilogramech.
Datum použitelnosti se uvádí
u potravin, které snadno podléhají
zkáze. Po uplynutí data použitelnosti
se
potravina
nepovažuje
za
bezpečnou a nesmí být prodávána.

Kód šarže je na potravině povinný, pokud
není datum minimální trvanlivosti nebo
datum
použitelnosti
uvedeno
jako
nekódované označení dne a měsíce
v uvedeném pořadí.

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

Od prosince 2016 se musí uvádět
na etiketě výrobku výživové údaje.
Od této povinnosti je osvobozeno
např. čerstvé maso, ovoce, zelenina,
nebalené potraviny, pokrmy, výrobky
od malých výrobců apod. Údaj o obsahu
tuku slouží také jako informace
o klasifikaci mléčných výrobků.
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