OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Údaj o zemi, ve které probíhala
podstatná část chovu zvířete a jeho
porážka. Pokud bylo zvíře narozeno,
chováno a poraženo v jedné zemi,
pak lze tuto informaci označit na
obalu souhrnně jako ”Původ” (např.
”Původ: Česká republika”).

VÍŠ, CO JÍŠ?

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

» Označování země původu je povinné
pro vepřové, drůbeží, hovězí, kozí
a skopové maso. Tato povinnost
se vztahuje na balené, zabalené
i nebalené maso.
» U

nebaleného hovězího, vepřového,
drůbežího, kozího a skopového masa
se povinné informace o původu uvádějí
v těsné blízkosti nebaleného masa.

Datum použitelnosti se uvádí
u
potravin,
které
snadno
podléhají zkáze. Po uplynutí
data použitelnosti se potravina
nepovažuje za bezpečnou a nesmí
být prodávána.

» Pokud je na obalu uvedeno, že se jedná

Kód identifikující potravinu. Údaj
je důležitý pro zpětné vysledování
potraviny či suroviny. Kód šarže může
být zastoupen datem minimální
trvanlivosti nebo datem použitelnosti,
pokud je datum vyjádřeno jako
nekódované označení dne a měsíce
v uvedeném pořadí.

» Na etiketě můžete nalézt další údaje

o masný polotovar, znamená to, že do
potraviny byly přidány další složky, jako
např. voda nebo přídatné látky (např.
polyfosfáty). Na masném polotovaru
musí být uvedeno složení.

jako např. cena, cena za jednotku,
označení typu obalu a také čárový kód,
který je pouze dobrovolným údajem.

Podmínky skladování se uvádějí
v případě, že tak přímo stanoví právní
předpis nebo to vyžaduje charakter
potraviny.

Označení třídy jakosti.
Drůbeží maso se zařazuje
do třídy jakosti A nebo B.

Údaj o množství se 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.

Identifikační
značka
je
informací
o schváleném podniku, ve kterém došlo
k poslední hygienicky podstatné manipulaci
s potravinou, nikoli informací o zemi původu.
Text letáku je informativního charakteru a není právně závazný. Platnost ke dni 1. 9. 2019.

