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laboratoryjne badania żywności 



Rewolucyjne zmiany
w zakresie ZNAKOWANIA

na OPAKOWANIACH żywności!

• Rejon Śmiłowo (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie)
  Edyta Szczepaniak tel. 667-984-985, Hanna Raszka tel. 667-984-991, marketing@biochemik.pl
• Rejon Łuków (woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie)
  Michał Zieliński tel. 727-631-645, marketing.lukow@biochemik.pl
• Rejon Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie) 
  Anna Kiersznowska tel. 667-984-990, marketing.olsztyn@biochemik.pl
• Rejon Śląsk i Małopolska -  Małgorzata Tymińska, tel. 727 631 644, marketing.slask@biochemik.pl

dotyczy WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
w OPAKOWANIACH jednostkowych i zbiorczych

Producenci środków spożywczych zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie dotyczącym 
ich działalności. Od dnia 12 grudnia 2011 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE nr 1169/20 z dnia 25.11.2011 określające obowiązkowe zasady znakowania środków spożywczych 
wprowadzanych do obrotu handlowego. Rozporządzenie to określa zasady przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności.

W myśl tego rozporządzenia etykieta musi zawierać informacje określone rozporządzeniem na temat wartości 
odżywczej produktu.

Wynika z tego konieczność przygotowania nowych wzorów etykiet; przygotowanie to poprzedzone powinno 
być wykonaniem badań określających zawartość składników odżywczych w danym produkcie.

Rozporządzenie dotyczy to produktów w opakowaniach jednostkowych jak również produktów dostarczanych  
do zakładów gastronomicznych, stołówek, sieci handlowych w ramach np. akcji promocyjnych, czy 
dostarczanych do placówek handlowych, gdzie produkt jest odważany przez personel placówek.

Informacja o wartości odżywczej na wszystkich (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu) opakowanych 
środkach spożywczych będzie obowiązkowa od dnia 13 grudnia 2016 r. Z uwagi na fakt, że przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 można stosować już w chwili obecnej, równolegle z krajowymi przepisami 
regulującymi te kwestie, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 
żywności wartością odżywczą, zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania procesu opracowania etykiet 
według nowych zasad, co umożliwi rozłożenie kosztów związanych z wypełnieniem zaleceń Rozporządzenia w 
czasie.

Laboratorium Usługowo-Badawcze BIOCHEMIK proponuje Państwu wykonanie kompleksu analiz 
chemicznych określających wartość odżywczą I i II grupę (według Rozp.Ministra Zdrowia z dn. 5 lipca 2007 r.) 
obejmujących parametry: wartość energetyczna, zawartość białka,węglowodanów, cukrów, tłuszczu, kwasów 
tłuszczowych nasyconych, błonnika pokarmowego i sodu (soli).

chętnie przygotują Państwu ofertę cenową na wykonanie kompleksu analiz, tzw. pakiet wartość odżywcza gr. I i II.  

Laboratoria BIOCHEMIK oferują kompleksowe badania laboratoryjne żywności w tym: mleka i przetworów 
mlecznych, mięsa i przetworów mięsnych, koncentratów spożywczych, ryb i przetworów rybnych w zakresie  
badań  fizykochemicznych i  mikrobiologicznych oraz organoleptycznych. Posiadamy szeroki zakres akredytacji 
AB 400 oraz pozytywne decyzje Głównego Lekarza Weterynarii. Próbki odbieramy i transportujemy                     
w warunkach kontrolowanych z terenu całej Polski a próbkobranie objęte jest również akredytacją.

 

Po ustaleniu stałej współpracy i sukcesywnym kierowaniu produktów do badań oferujemy korzystne                
RABATY CENOWE!

Pracownicy naszego Działu Handlowego:


