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znakowanie artykułów rolno-spożywczych 

 

 

 

 przekazywanie  wyspecjalizowanej informacji konsumentom 

 

 

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania  

i rozpowszechniania informacji”  

Art. 54  pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej           

 

 

 



Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać 
wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości 
handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania 
dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 
producenta. 

   art. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
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 cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości: 

 organoleptyczne 

 fizykochemiczne  

 mikrobiologiczne w zakresie technologii produkcji,  

 wielkości lub masy  

 wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania,  

nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi; 

art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

Jakość handlowa 
definicja 
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 (art. 7 i 13 rozporządzenie nr 1169/2011; 
art. 6 i 7 ustawa o jakości handlowej art. rolno-spożywczych) 

Każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi 
finalnemu lub do zakładów żywienia zbiorowego muszą towarzyszyć informacje na temat 
żywności. 
 
Informacje na temat żywności muszą:  
 być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta  
 informacje istotne z punktu widzenia nabywcy w celu identyfikacji artykułu 
 być co najmniej w języku polskim 

Informacje na temat żywności 
ogólne wymogi 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia  
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004  

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

 

 

Podstawy prawne 



 art. 19 rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych   
rodzajów środków spożywczych) 

 

 
 
 

 dane identyfikujące producenta, 

 nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu, 

 wykaz składników,  w tym szczególnie składników powodujących alergie lub 
reakcje nietolerancji , 

 klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej 

• jeżeli zostały one ustalone w przepisach  

• jeżeli obowiązek podawania wynika z odrębnych przepisów 

 oznaczenie partii produkcyjnej,  

 kraj i miejsce pochodzenia (mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, świeże 
owoce i warzywa, ziemniaki) wraz z grafiką przedstawiająca flagę państwa 
pochodzenia 

 w przypadku pieczywa - masę jednostkową, 

Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka 
spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi. 

Obowiązkowe informacje na temat żywności 
produkty nieopakowane lub pakowane na życzenie konsumenta 

 



 nazwa żywności 

 wykaz składników  w tym szczególnie składników powodujących alergie lub reakcje 
nietolerancji  

 ilości określonych składników istotnych do scharakteryzowania produktu 

 ilość netto żywności i/lub liczba sztuk 

 data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia 

 warunki przechowywania  

 instrukcja użycia  

 kraj lub miejsce pochodzenia  

 dane identyfikacyjne producenta lub paczkującego lub wprowadzającego do obrotu 

 oznaczenie partii produkcyjnej  

 informacja o wartości odżywczej. 
    

       art. 9 pkt 1 rozporządzenia 1169/2011, 

      art. 7 ustawy o jakości handlowej artykułów- rolno-spożywczych 

Obowiązkowe informacje na temat żywności 
środki spożywcze oferowane do sprzedaży w opakowaniu 

 



 nazwa przewidziana w przepisach  

sok owocowy, nektar owocowy, dżem, konfitura, marmolada, powidła,  
mięso mielone  …. 

 nazwa zwyczajowa   

jogurt, kapusta kiszona, herbatniki, pierniki  

 nazwa opisowa – zawiera opis środka spożywczego, a w razie potrzeby również jego 
zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie 
rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych 
produktów, z którymi może zostać pomylony 

 ciastka z nadzieniem czekoladowym, wafle w polewie czekoladowej,  

 kartacze z mięsem  ręcznie robione 

 nazwa fantazyjne, pod którą produkt jest produkowany i wprowadzany do obrotu 
uzupełniona o jedną z wyżej wymienionych nazw 

 „Karminadle” – kotlety mielone wieprzowe,    

  „Fafernuchy” – kluski drożdżowe  z burakiem  cukrowym ,     

 „Pampuchy”– smażone  kluski drożdżowe  

 

 

  
 

 
  

( art. 17 rozporządzenie nr 1196/2011) 

Nazwa środka spożywczego 
ogólne zasady 
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Nazwa środka spożywczego 
ogólne zasady 

 



 

 Szyneczka babuni 

 Wędzonka jak u mamy 

 Pasztet tradycyjny  

 Kołduny domowe 

  Bobaski 
 

 

 

  

 

 

 

Uwaga! Określenia stosowane w oznakowaniu środków spożywczych w tym  
te towarzyszące nazwie  nie powinny sugerować właściwości produktu innych  
niż są one w rzeczywistości. ( art. 17 rozporządzenie nr 1169/2011) 

Nazwa środka spożywczego 
ogólne zasady 
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Wykaz składników 
ogólne zasady 

 

Składnik – każda substancja lub produkt, w tym środki aromatyzujące, dodatki do 
żywności, enzymy spożywcze oraz każdy komponent składnika złożonego, użyte przy 
wytworzeniu lub przygotowywaniu danego środka spożywczego i nadal obecne  
w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie; pozostałości nie uważa się 
za składniki; 

 

  

 

(rozporządzenie nr 1169/2011) 
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Wykaz składników 
ogólne zasady 

 
nie jest obowiązkowy w przypadku: 

 świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków, które nie są obrane, pokrojone ani 
podobnie przygotowane; 

 octu uzyskanego wyłącznie z jednego podstawowego produktu metodą 
fermentacyjną, pod warunkiem że nie zostały dodane żadne inne składniki; 

 sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany/śmietanki, do których nie zostały 
dodane składniki inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji 

 środków spożywczych zawierających jeden składnik, jeśli nazwa środka spożywczego 
jest identyczna z nazwą składnika lub umożliwia wyraźne zidentyfikowanie charakteru 
składnika. 
 

  

 

(rozporządzenie nr 1169/2011) 
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Wykaz składników 
ogólne zasady 

 
 obejmuje wszystkie składniki w malejącej kolejności ich masy w momencie ich użycia do 

produkcji 
 składniki, z których każdy stanowi mniej niż 2% gotowego środka spożywczego mogą być 

wymienione w dowolnej kolejności po pozostałych składnikach 
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SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 

Zboża zawierające gluten, i produkty pochodne 
z wyjątkiem: 
syropów glukozowych na bazie pszenicy 
zawierających dekstrozę; 
maltodekstryny na bazie pszenicy; 
syropów glukozowych na bazie jęczmienia; 
zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów 
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego; 

Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem: 
całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego; 
mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego 
Dalfatokoferolu/octanu Dalfatokoferolu, naturalnego 
bursztynianu Dalfatokoferolu pochodzenia sojowego; 
fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów 
roślinnych pochodzenia sojowego; 
estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli 
olejów roślinnych pochodzenia sojowego; 

Skorupiaki i produkty pochodne Mięczaki i produkty pochodne 

Jaja i produkty pochodne Gorczyca i produkty pochodne 

Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: 
żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów 

zawierających witaminy lub karotenoidy; 
żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki 

klarujące do piwa i wina; 

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 
mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą 
zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej 
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej 
do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 

Łubin i produkty pochodne Seler i produkty pochodne 

Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne Nasiona sezamu i produkty pochodne 

Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą),  
z wyjątkiem: 
serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów 
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, 
laktitolu; 

Orzechy (migdały, orzechy laskowe orzechy włoskie, 
orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie 
pistacje/orzechy pistacjowe orzechy makadamia lub 
orzechy Queensland) a także produkty pochodne 

( załącznik  II rozporządzenie nr 1169/2011) 
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Wykaz składników 
ogólne zasady 

 

 wykorzystując dodatki do żywności należy je wymienić  i podać  jaką funkcję 
technologiczną pełnią w wyrobie gotowym 

substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu  (E503) tzw. amoniak 

substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu  (E500)  tzw. soda oczyszczona 

substancja konserwująca: azotyn sodu (E250) np. składnik peklosoli 

regulator kwasowości:  kwas cytrynowy (E330) 

 

 

 

 
 

dodatek do żywności to każda substancja,  
 która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana 

jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, 
 której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, 

przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, 
lub może spowodować, że  stanie się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności;  

         art. 3 ust 2 lit. a rozporządzenie nr 1333/2008 
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Wykaz składników 
kategorie składników 

 

 zamiast składnika może być podana nazwa kategorii składników, do której  

składnik ten należy (zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 1169/2011)   

 mieszanki mąki uzyskane z dwu  
lub więcej gatunków zbóż 

„Mąka”, wraz z wykazem zbóż,  
z których została uzyskana 

 przyprawy w ilości nieprzekraczającej  
wagowo 2% środka spożywczego 

 „Przyprawy" lub „Mieszanka 
przypraw" 

 zioła i części ziół  w ilości  
nieprzekraczającej wagowo 2% środka 
spożywczego 

 „Zioła" lub „Mieszanka ziół" 

 wszystkie rodzaje sacharozy „Cukier" 

 skrobie oraz skrobie modyfikowane na  
drodze fizycznej lub enzymatycznej 

„Skrobia" 

 wszystkie rodzaje białek mleka (kazeiny, 
kazeiniany oraz białka z serwatki) i ich 
mieszanki 

 „Białka mleka" 

( zał. VII rozporządzenie nr 1169/2011) 

mąka: pszenna, żytnia, woda dożdże, sól 
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Wykaz składników 
ogólne zasady 

 

nie podano w wykazie składników nazw  
elementarnych składników wchodzących  
w skład składnika złożonego 

produkty zawierające w swoim składzie czekoladę 
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Wykaz składników 
zawartość wody dodanej 

 

 podajemy w kolejności malejącej według masy w produkcie gotowym 
 

 

 

 

 

 

 podajemy jeśli jej zawartość przekracza 5% masy produktu gotowego. 

 nie podajemy jako składnika:  

 jeżeli woda jest stosowana wyłącznie do odtworzenia składników używanych  
w formie skondensowanej lub odwodnionej 

 w przypadku roztworów, które nie są normalnie spożywane 

 jeżeli zawartość wody nie przekracza 5% masy produktu gotowego 

 

 

 

 
 

Woda dodana jako składnik = całkowita ilość produktu 
pomniejszona o masę innych składników 

( art. 20, załącznik  VI rozporządzenie nr 1169/2011) 
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http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/11/woda-w-gore-ulga-dla-komputera.aspx&ei=n4RtVanPOIXiUZzagsgG&psig=AFQjCNHKblSNPr_NW_He24vs1m63dPod_w&ust=1433327136009969


Wykaz składników 
zawartość wody dodanej 

 
Przykład obliczenia ilości wody dodanej do pieczywa 

                 

 

 

 

 

 

 

wydajność produkcji  – 134 kg pieczywa (wyrobu gotowego) 

 

 

 

Składniki: mąka pszenna, woda, mąka żytnia, sól, drożdże 

Składniki: mąka: pszenna, żytnia, woda, sól, drożdże 

 

 
 

Woda dodana jako składnik = całkowita ilość gotowego produktu 
pomniejszona o masę innych składników 

134 kg – 102,4 kg = 31,6 kg 

Receptura na 100 kg mąki 

• mąka pszenna typ 
720 

– 90 kg 

• mąka żytnia typ 720 – 10 kg 

• sól – 1,4 kg 

• drożdże – 1,0 kg 

• woda  – …… 

razem  102,4 kg 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.xn--usugi-cateringowe-33c.pl/prawdy-mity-temat-picia-wody/&ei=pYRtVa3yHYfpUpuRg4AJ&psig=AFQjCNHSSHtRqjWppUlujPkE_cITIsSKWg&ust=1433327141643371


Informacje te nie mogą wprowadzać w błąd: 

 co do właściwości środka spożywczego (charakteru, tożsamości, właściwości, składu, 
ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji)  

 przez przypisywanie środkowi spożywczemu działań lub właściwości, których on nie 
posiada 

 przez sugerowanie że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy  
w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza 
przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub 
składników odżywczych 

 przez sugerowanie, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w 
rzeczywistości składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku 
spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem  

 informacje na temat żywności nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi 
spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też 
odwoływać się do takich właściwości (odstępstwo przewidziane dla naturalnych wód 
mineralnych i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego)   

 

 (art. 7 rozporządzenie nr 1169/2011) 

Informacje na temat żywności 
nie mogą wprowadzać w błąd 



Przekazy obiektywnie nieprawdziwe 
w odniesieniu do nazwy produktu 

„mielonka indycza” zawierała w swoim składzie także wieprzowinę 

„pasztet borowikowy” nie zawierał w swoim składzie grzybów 

„… z grzybami”  
nie zawierał grzybów w ich rzeczywistej postaci fizycznej,  
zawierał niewielki dodatek  (0,13%) mielonego proszku grzybowego 
tj. zmielony proszek grzybowy, oraz aromat 

„… mleczne” nie zawierał mleka a jedynie laktozę 

„pasztet domowy  
z drobiem” 

wyprodukowany z mięsa oddzielonego mechanicznie i substancji 
niestosowanych  w warunkach domowych 

„owsianka truskawkowa” 
dla produktu będącego jogurtem naturalnym  
z dodatkiem wsadu truskawkowego, płatków  
owsianych oraz owsa 



„Podlaski Kwas Chlebowy  
o smaku miodu” 

nazwa sugeruje, że jest to napój otrzymany w drodze fermentacji, 
napój posiadał jedynie smak kwasu chlebowego i miodu uzyskany 
poprzez użycie w produkcji między innymi ekstraktu słodu i 
aromatów,  

„chleb żytni” 
pieczywo wyprodukowane z mąki żytniej oraz mąki pszennej  
w proporcjach 76% do 24%.  
winno być :„chleb mieszany”  „chleb żytnio-pszenny”. 

„chleb orkiszowy pieczywo 
pszenno-orkiszowe”   

nazwa i rodzaj chleba nieadekwatne do rzeczywistego składu -
mąka orkiszowa stanowi tylko niewielki dodatek 
winno być: chleb ….z mąką orkiszową lub  chleb …..z dodatkiem 
mąki orkiszowej,  

pieczywo nie zawiera w swoim składzie maki razowej ani miodu 

„… staropolska”, 
 „….wiejski” 

produkt nie został wyprodukowany w procesie produkcyjnym 
opartym na tradycyjnej i prostej metodzie produkcji,  
w składzie znajdują się dodatki do żywności, 

Przekazy obiektywnie nieprawdziwe 
w odniesieniu do nazwy produktu 



umieszczenie w wykazie składników nazwy składników rzeczywiście niewykorzystanych podczas 
produkcji 

nieprecyzyjne podanie nazwy składnika wykorzystanego do produkcji: 

 „przyprawa kurkuma”  do produkcji wykorzystano inny składnik, tj. „ekstrakt z kurkumy”,  

 „śmietana” 

do produkcji wykorzystano składnik złożony ,tj. kremówkę 
zawierającą w swoim składzie mleko odtłuszczone, tłuszcz 
palmowo-kokosowy, śmietanka, stabilizatory: celuloza, karagen, 
aromat, barwnik: karoteny 

„mleko”,  
bez określenia jego rodzaju i stanu przetworzenia, tj. „mleko 
w proszku odtłuszczone”;  

„kakao” 
bez określenia jego rodzaju, tj. „kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu” 

 „olej” 
bez wskazania określonych źródeł pochodzenia oleju  
np. olej roślinny rzepakowy 

Przekazy obiektywnie nieprawdziwe 
w odniesieniu do składu produktu 



„najeżone bakaliami” 
produkt nie zawierał bakalii a jedynie granulat wiśniowy 
oraz pastę wiśniową homogenizowaną  

„bez konserwantów” 
wyniki badań laboratoryjnych wykazały obecność 
substancji konserwujących  

„staropolska receptura” 
 „tradycyjny smak”  

„ po wiejsku” , „wiejski” 
„babuni” 

nieuprawnione stosowanie określeń dla produktów do 
produkcji, których stosowano półprodukty, dodatki do 
żywności 

„eko” 
chronione oznaczenia – ChNP,  

ChOG, GTS 

nieuprawnione nadużywanie oznakowania dla produktów 
nie spełniających wymogów 

produkt otrzymany z surowców wyprodukowanych na 
terenie np. Niemiec 

stosowanie sugestywnej szaty graficznej opakowań z wizerunkami składników  
i wyeksponowanymi napisami wskazującymi na rodzaj użytych surowców, których  

w rzeczywistości nie było w produkcie  

Przekazy obiektywnie nieprawdziwe 
w odniesieniu do dobrowolnych deklaracji 



„Powstaje przy użyciu wyłącznie 
najlepszej jakości składników: 

polskiej pszenicy oraz krystalicznie 
czystej wody (…)”, 

produktu, uzyskanego z mieszanki zbóż: żyta, pszenicy, 
jęczmienia, owsa, pszenicy orkisz, kamutu lub ich odmian 
hybrydowych; 

„zdrowe i świeże …”  
produkt nie posiadającego specjalnych właściwości 
zdrowotnych 

„zdrowie czerpane z natury”  
do produkcji wykorzystano składniki wysokoprzetworzone 
(ekstrakt z soi) oraz dodatki do żywności 

„bez dodatków chemicznych”  
w skład produktu wchodziły dozwolone substancje 
dodatkowe,  

„Tak naturalny, tak smaczny”  
do produkcji użyto składników, w tym dodatków do żywności 
stanowiących produkty przemysłu chemicznego lub 
otrzymywanych w wyniku procesów chemicznych;  

„Duma regionu Warmii i Mazur” „(…) 
ostatni funkcjonujący z historycznych 
Browarów Warmińsko-Mazurskich”,  

„Browar rodzinny”  

podczas gdy produkt ten nie został  
wyprodukowanych w tym browarze,  

Przekazy obiektywnie nieprawdziwe 
w odniesieniu do dobrowolnych deklaracji 



użyciu w oznakowaniu dozwolonego oświadczenia  
żywieniowego bez podania szczególnych warunków jego 
stosowania 
 
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2018 r. w  sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności  (Dz.U.UE.L.2006.404.9 z dnia 2006.12.30); 

przypisywaniu środkowi spożywczemu właściwości 
zapobiegania chorobom i odwoływanie się do takich 
właściwości  
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 
2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń 
zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż 
oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka 
choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci  
(Dz.U.UE.L.2012.136.1 z dnia 2012.05.25), 

Dobrowolne deklaracje 
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 



soki 
„bez dodatku cukru” 
„bez dodatku sztucznych barwników” 

oleje roślinne np. rzepakowy „zawierają naturalne kwasy omega-3” 

przetwory mleczne „w 100% wyprodukowane z mleka” 

produkty ekologiczne „brak zawartości GMO” 

wino 

„czyste wino gronowe” 
„nie alkoholizowane”  
„nie rozcieńczane wodą”  
„nie koloryzowane” 

produkty do, których nie dodaje się 
zbóż 

„produkt nie zawiera glutenu”  

Przekazy obiektywnie prawdziwe 
ale …  wprowadzające w błąd konsumenta    



oznakowanie artykułów rolno-spożywczych 

 

 

 

źródło wiążących publicznych zapewnień  

o cechach i właściwościach produktu 

 

 



www.gov.pl/web/wijhars-olsztyn w zakładce Aktualności - „Rolniczy Handel Detaliczny” 
 

Broszurki informacyjne zawierające wymagania dotyczące oznakowania: 
 mięsa i przetworów mięsnych 
 mleka, przetworów i tłuszczów mlecznych 
 jaj 
 miodu 
 pieczywa 
 świeżych owoców i warzyw 
 soków i nektarów 
 dżemów, marmolad, powideł i konfitur 
 przetworów owocowo-warzywne tj. kiszone i marynowane warzywa i owoce, owoce 

w zalewie np. kompoty, owoce w syropie itp. 
 
 

na stronie www.gov.pl/web/ijhars znajduje się przewodnik do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
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Dziękuję za uwagę!!! 

 

 

 

 
dr Sylwia Ciągło-Androsiuk 

Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli  
WIJHARS w Olsztynie 


