OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

NÁPOJE

VÍŠ, CO JÍŠ?
» Ovocná nebo zeleninová šťáva se vyrábí ze
zralého, zdravého, čerstvého, chlazeného nebo
zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to z jednoho
nebo více druhů. Do ovocné a zeleninové šťávy
nesmí být přidán cukr.

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

» Ovocná nebo zeleninová šťáva, která je
vyrobena z koncentrátu, musí být na obalu
označena slovy „z koncentrátu“.

Označit nápoj jako „džus“, „juice“, „100 %“,
„stoprocentní“ nebo výrazy obdobného
významu, je možné pouze u ovocné
a zeleninové šťávy.
Informace
„Složení“,
seřazené
stanovené
výrobě.

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.

o složení se uvozuje slovem
za kterým následují složky
sestupně podle hmotnosti
v okamžiku jejich použití při

»

K názvu potraviny se povinně připojují
informace o způsobu úpravy potraviny.
Jméno nebo obchodní
název
provozovatele
potravinářského podniku. Dobrovolně zde muže
být uvedena i informace,
zda se jedná o výrobce,
prodejce,
distributora
apod.

Podmínky skladování se uvádějí v případě, že
tak přímo stanoví právní předpis nebo to
vyžaduje charakter potraviny.
Šťávy a nektary se označí datem minimální
trvanlivosti. Po uplynutí data minimální
trvanlivosti je možné potravinu prodávat za
předpokladu, že je prodávána odděleně
a doprovázena informací, že je po uplynutí
data minimální trvanlivosti.
Kód šarže je na potravině povinný, pokud
není datum minimální trvanlivosti nebo
datum
použitelnosti
uvedeno
jako
nekódované označení dne a měsíce
v uvedeném pořadí.

» Nektar se vyrábí z ovocné nebo zeleninové
šťávy, do které je přidána voda, popř. cukr nebo
med. Aroma, dužina a buňky získané vhodnými
fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce
nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny. Při
výrobě ovocných nektarů bez přípravku cukrů
nebo se sníženou energetickou hodnotou
mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny
náhradními sladidly. U ovocného nektaru musí
být uveden min. obsah ovocné šťávy, ovocné
dřeně nebo směsi těchto složek slovy „podíl
ovocné složky nejméně... %“, která jsou uvedena
ve stejném zorném poli jako název výrobku.

Přídatné látky se uvádějí ve formátu
název skupiny přídatné látky
následovaný E-kódem nebo plným
názvem přídatné látky.

Pokud je na obalu slovně,
obrazově
nebo
graficky
znázorněna
některá
složka
potraviny (např. jablko), pak se
uvede ve složení její % zastoupení
v potravině.

Údaj o množství
se u šťáv uvádí
v mililitrech nebo
litrech.

Minerální voda ochucená je ochucený
nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní
minerální vody, nápojových koncentrátů nebo
surovin k jejich přípravě.

» Pramenitá voda ochucená je ochucený
nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody,
nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich
přípravě.
» Pitná voda ochucená je ochucený nealkoholický
nápoj vyrobený z pitné vody obsahující pouze
přídavek aromat, popřípadě též obohacený
doplňkem stravy.
» Limonáda je ochucený nealkoholický nápoj
vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů
nebo surovin k jejich přípravě.
» Pro nápojový koncentrát obsahující více než
50 % hmotnostních cukrů lze použít název sirup.
» Na etiketě můžete nalézt další údaje jako např.
cena, cena za jednotku, označení typu obalu a
také čárový kód, který je pouze dobrovolným
údajem.
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