Procedura
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w
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Rehabilitacyjno

Edukacyjno

Wychowawczym PSOUU koło w Krośnie obowiązku stosowania od dnia
13. 12. 2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom

informacji

na

temat

żywności

(zwane

dalej

„rozporządzeniem w sprawie informowania o żywności”).

Wprowadzenie:
W dniu 25 października 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły
rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie
informowania o żywności”).
Rozporządzenie w sprawie informowania o żywności zmienia obowiązujące w
Unii przepisy dotyczące etykietowania żywności, aby umożliwić konsumentom
dokonywanie świadomych wyborów
i bezpieczne stosowanie żywności, a jednocześnie zapewnić swobodny
przepływ legalnie wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu żywności.
Rozporządzenie weszło w życie dnia 12 grudnia 2011r. Rozporządzenie stosuje
się od dnia 13 grudnia 2014r. z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji
o wartości odżywczej, które stosować będzie się od dnia 13 grudnia 2016 r.
W OREW w Krośnie rozporządzenie stosowane będzie na podstawie
Zarządzenia Dyrektora OREW z dnia 10 marca 2015r.

Informacje o alergenach:
Od 13 grudnia 2014r. Rodzice - jako osoby odpowiedzialne za dzieci, powinni
uzyskać informacje o podawanej w żywności substancjach powodujących
alergie lub reakcje nietolerancji. Nazwa alergenu będzie musiała być
podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od wykazu
pozostałych składników gotowego wyrobu. Substancje alergenne można
podkreślić za pomocą innego, niż stosowny do podawania pozostałych
informacji rodzaju, stylu i barwy czcionki lub koloru tła. Informacje dla
rodziców muszą być czytelne, tak, aby mieli świadomość obecności substancji
alergennych, które mogą uczulać ich dzieci. Wskazanie obecności substancji lub
produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w danym środku
spożywczym mogą być wskazane przez dodanie słowa „zawiera”, po którym
pojawi się nazwa substancji lub produktu.

Informacje dodatkowe o produktach:
W przepisach prawa żywieniowego brak jest definicji i wymagań dotyczących
podawania informacji o substancjach alergennych, które są w „ilości śladowej”.
Wobec zwiększającej się liczby osób
z alergiami lub reakcjami nietolerancji na różne składniki żywności,
a także możliwości wywoływania odczynu uczuleniowego przy bardzo niskim
stężeniu alergenu, dopuszczalne jest zamieszczenie informacji „może zawierać,
lub „możliwa jest obecność. Informacja tego typu nie może być jednak
nadużywana i stosowana dla wszystkich produktów na zasadzie – na wszelki
wypadek.

Zastosowanie rozporządzenia w OREW w Krośnie:
W OREW w Krośnie substancje i produkty alergenne podkreślone będą w
jadłospisie

pogrubioną

czcionką

i

oznaczone

numerami

zgodnie

z Załącznikiem nr. 2 do Rozporządzenia.
Wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
znajdujące się w załączniku II do rozporządzenia w spawie informowania
o żywności, w przypadku OREW przedstawiony w załączniku Nr 1 do
przedstawionej procedury.
Ponadto rodzice, jako prawni opiekuni konsumentów naszej placówki uzyskają
dodatkowe informacje o założeniach i celach wprowadzonego rozporządzenia
w sprawie informowania o żywności (U E) – na tablicach ogłoszeń przy salach
i tablicy ogólnej dla rodziców.

Załącznik Nr II do Rozporządzenia
Polskie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje
nietolerancji
1.Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut
lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,
z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
b) maltodekstryn na bazie pszenicy 1
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych,
w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2.Skorupiaki i produkty pochodne.
3.Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy
lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych

jako środki klarujące do piwa

i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D - alfa
tokoferolu, naturalnego octanu D- alfa - tokoferolu,
naturalnego bursztynianu D-alfa - tokoferolu pochodzenia sojowego;

c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia
sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych
pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych,
w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus
avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium
occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy
brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera),
orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także
produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji
destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr
w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z
instrukcjami wytwórców.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Informacja dla Rodziców OREW w Krośnie
Drodzy Rodzice Dyrekcja OREW w Krośnie informuje, że w związku
z obowiązkiem stosowania od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności w naszym Ośrodku substancje i produkty alergenne
zaznaczone będą w jadłospisie pogrubioną czcionką i oznaczone numerami
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Procedury.
Załącznik Nr 1 – obowiązujący w OREW w Krośnie.
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
wykorzystywane

w żywieniu dzieci w OREW w Krośnie wytypowane

w oparciu Rozporządzenie w sprawie informowania o żywności:
1. Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz,
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemnie i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty mleczne (Łącznie z laktozą)
8. Orzechy.
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr
przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej
bezpośrednio do spożycia.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Zarządzenie Dyrektora OREW
w sprawie wprowadzenia do zapoznania i stosowania w OREW w
Krośnie Procedury o obowiązku przekazywania konsumentom –
rodzicom żywionych dzieci informacji na temat obecnych w
produkowanej i serwowanej żywności składników lub innych
substancji mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji
1. Pracownicy pionu żywieniowego zobowiązani są do zapoznania
się z dyrektywami Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie
informowania o żywności.
2. Dietetyczkę i szefową kuchni zobowiązuje się do wprowadzenia
zapisów w jadłospisie – zgodnie z ustaleniami zawartymi
w Procedurze, a w szczególności w oparciu o wykaz składników
i produktów zawartych w załączniku Nr 1 do Procedury zaznaczanie pogrubiona czcionką substancji lub produktu
alergennego stosowanego w żywieniu dzieci
3. Wszystkich pracowników zobowiązuje się do zapoznania
z zapisami Procedury i stosowania w OREW od dnia 13 marca
2015 – nowy jadłospis

Informacja dla Rodziców OREW w Krośnie
Drodzy Rodzice Dyrekcja OREW w Krośnie informuje, że w związku
z obowiązkiem stosowania od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności w naszym Ośrodku substancje i produkty alergenne
zaznaczone będą w jadłospisie pogrubioną czcionką i oznaczone numerami
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Procedury.

