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W odpowiedzi na pismo (znakŻu12l249l2013 z dnia
ekspertyzy Instyfufu Żywności t Żywienia

z dnia 9 grudnia

2013 r.

z

16

grudnia 2013 r.) nawiązujące do

dnia 31 października 2013 T. oraz pisma Instyfufu

w sprawie Kryteriów zywieniowych opracowanych na poziomie Unii

Europejskiej W ramach dobrowolnej inicjatywy przemysfu zywnościowego EU Pledge

w kontekście ich zastosowania do oceny produktów spożywczych i napojów w

aspekcie

reklamy skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 rck:u życia w Polsce, Instyfut przesyła swoje
stanowisko.

Po zapoznaniu się z

ptzesŁanym pismem oraz zaktualizowaną wersją ,'Kryteriów

zywleniowych", Instyfut przyjmuje
do przedstawionych przez PFPŻ

do

wiadomości wyjaśnienia i

przychyla

się

ZP propozy cji.

Instyfut przychyla Się do propozycji PFPŻ

ZP, aby nie

zmieniać kryteriów

zywieniowych w zakresie podejściado kwestii zawartościkwasów tfuszczowych nasyconych,
nienasyconych i izomerów trans, do czasu wydania przez Komisję Europejską sprawozdania
na temat obecnościizomerów trans kwasów tfuszczowych w zywnościoraz w ogólr'rej diecie
populacji Unii.
Certyfikat Akredytacji AB ó90
Produkty spożywcze: ZawallośÓ białka metodą Kjeldahla, zawartośc tłuszcztl nretodą Soxhleta' Zawartoścwapnia. magnezu, sodu' potasu metodą
atomowe.i spektrometrii absorpcyjnej w wersjl płomieniowe.j (F'łĄs)' zawartość cholesterolu metodą clrromatografii gazowej z dętektorem
płomieniowo-jonizacyjnym (Gc-FlD), zawar1ośćakryloamidrr mętodą chromatografil cieczowe.j sprzęŻonej z tandemową spektrometrią mas (LC_
MS/MS), obecnośćtennotolerancyjnych bakterii z rodzaju Campylobacter metodą płyt|<ową obecnośÓ Escherichia coli o157 metodą horyzorrtalną
jakościową obecnośó kwasu nukleinowego DNA swoistego dla Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) metodą jakośclową. oleje
i tluszcze roślinne oraz zwierzęce: zawartośó kwasów tłuszczowych, w tym izomerów trarrs metodą chromatografii gazowej ze spektronretrią mas
. Mleko i przetwory mleczne : obecnośÓ Enterobacter sakazakil metodą jakościowĄ. Sól: Zawartośćjodu metodą jodometryczną .
Napoje i słodziki tabletkowe: zawartośÓ acesulfamu-K, aspartamu isacharyny nretodąrłysokosprawne.j chromatografii cieczowe-1 (HPLC).

(GC-MS)

2

Instyfut nie zgłasza uwag do zaproponowanego dla podkategorii ,,Nasiona i orzechy",,
kryterium ,,Składniki, których obecnośćnależy promować"

-

zawaItosc magnezu ż50 mg/100 g

produktu.
Instytut przycŁryIa się do propozyĄi dwuletniego okresu przejściowego na reformulację

śniadaniowych produktow zbożowych pod kątem obnizenia w nich zawattości cukru oraz do
wyłączenia z kategorli ,,Produkty
cukiernicze

i

culciernicze

i

zbOzOLł:e"

dwóch podkategorii ,,Słodkie herbatniki, pieczywo

wyroby ciastkarskie orąz inne produkty zbozo'Lle" oraz ,,Słone herbatniki, pieczywo
wyroby ciastkarskie oraz inne produkty zbożowe, w tym na bazie ciastą"

i

stworzenie

odrębnej kategorii ,,Inne produlcty zbożowe''. Również w przypadku produktów wchodzących

w skład tej kategorii PFPŻ ZP

zaptoponowała dwuletni okres przejściowy pozwa|ający

producentom tych wyrobów na podjęcie kolejnych działań innowacyjnych zmierzających
do dalszej poPrawy składu tych produktów'

Wazna jest takze informacja przekazana przez PFPŻ ZP, że twórcy kryteriów

zywieniowych

EU Pledge

przewtduj4 akfualizowanie kryteriów

w

przyszłosci.

,,Kryteria żywieniowe" powinny odpowiadać akfualnym zaleceniom zywieniowym opartym
o

najnowsze badania naukowe.

Zdaniem Instyfutu niezbędne jest podejmowanie działań na TzeCZ zmniejszenia spożycia
tłuszczu, kwasów tŁuszczowych nasyconych, izomerów trans kwasów tfuszczowych, cukrów

i soli poprzez m.in' ograniczenie reklamy niektórych produktów spożywczych skierowanych
do dzieci pon:rżej 12 roku życia oraz Promowanie reformuIacji składu zywności.

