
ALERGENY 
A ETYKIETY SPOŻYWCZE

Producenci żywności oraz właściciele gastronomii mają obowiązek 
poinformować klientów o 14 alergenach znajdujących się 

w produktach spożywczych i potrawach.

zboża (gluten) orzeszki
ziemne

orzechy seler

gorczyca jaja mleko nasiona
sezamu

ryby skorupiaki mięczaki soja

dwutlenek
siarki

łubin

JAK INFORMOWAĆ O ALERGENACH?

CO POWINNA ZAWIERAĆ ETYKIETA?CO POWINNA ZAWIERAĆ ETYKIETA?

ZANIECZYSZCZENIA ALERGENAMI 
W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH 

MOGĄ POCHODZIĆ Z:

CZY WIESZ, ŻE...

etykiety na 
produktach

zawieszka 
dołączona do 

produktu

informacja
w menu

arkusz 
z alergenami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

nazwaspis składników

zawartość netto

ilość składników

wartość odżywcza

ALERGENY

data przydatności

warunki przechowywania

dane producenta

miejsce pochodzenia

Składniki na etykiecie ułożone są 
od największej do najmniejszej ilości

Informacje o alergenach powinny być w jasny sposób oznaczone:

Na etykiecie powinna być umieszczona informacja o tym, że produkt 
może zawierać śladowe ilości danych alergenów (dostających się 

do produktu przypadkowo, np. w procesie produkcyjnym)

w wykazie składników 
(zmiana koloru tła lub stylu czcionki, 

np. pogrubiona, kursywa)

Informacje na temat obecności 14 określonych alergenów należy podawać 
również w przypadku żywności sprzedawanej luzem (tzn. niepaczkowanej).

dostaw magazynu pomieszczeń 
produkcyjnych

LUB wypisane oddzielnie 
na opakowaniu

produkt zawiera lub może zawierać:
mleko, seler, jaja

MLEKO, mleko, mleko, mleko

PRZYKŁAD PRZYKŁAD

narzędzi 
wielokrotnego 
przeznaczenia

personelu zmian recepturyprocesów
technologicznych

czyszczenia pakowania

Kupując przez Internet, masz prawo do uzyskania
informacji o zawartości alergenów.

W przypadku niektórych produktów jednoskładnikowych, 
których nazwa nie odnosi się wprost do alergenu np. kasza 
manna, producent powinien poinformować nas o alergenie, 
czyli o pszenicy, używając zwrotu „zawiera pszenicę”.

Wyjątkiem kiedy informacja o alergenie nie musi być podana 
są np. produkty jednoskładnikowe, których nazwa odnosi się 
bezpośrednio do konkretnego alergenu, np. orzechy, mleko.


