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JAK CZYTAĆ
ETYKIETY?
PORADNIK
KONSUMENTA
Coraz więcej mówi się o tym, że należy czytać etykiety, sprawdzać skład
kupowanych produktów i świadomie
podejmować w sklepie decyzje, dotyczące tego, co znajdzie się w naszym
koszyku, a w konsekwencji także na
talerzu. I słusznie! Wszystko, co wpływa
pozytywnie na nasze zdrowie jest warte uwagi i poświęcenia kilku cennych
chwil w zabieganym życiu. Zmianę
złych nawyków żywieniowych warto
zacząć właśnie od uważniejszego niż
dotąd przyglądnięcia się składom produktów. To pierwszy krok do bycia świadomym konsumentem. Niestety, nie
zawsze wiemy jak się do tego zabrać
i na co zwrócić uwagę. Jakie składniki
należy wyeliminować? Czy wszystkie „E”
są szkodliwe? Odpowiedzi na te i inne
pytania znajdziecie w tym artykule.

CO MÓWI PRAWO?
Od 13 grudnia 2014 roku obowiązuje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności. Wskazuje ono, że „generalną
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zasadą prawa żywnościowego jest zapewnienie konsumentom podstawy do
dokonywania świadomych wyborów
dotyczących spożywanej przez nich żywności i uniemożliwienie jakichkolwiek
praktyk, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd”. W związku z tym rozporządzenie określiło dość dokładnie
zasady etykietowania żywności.
JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW, JAKIE PRODUCENT MA OBOWIĄZEK UMIEŚCIĆ NA ETYKIECIE, JEST
WYKAZ SKŁADNIKÓW. CO ISTOTNE, ICH
KOLEJNOŚĆ NIE JEST PRZYPADKOWA
I JEST TO JEDNA Z TYCH RZECZY, KTÓRE JAKO KONSUMENCI BEZWZGLĘDNIE
POWINNIŚMY WIEDZIEĆ. SKŁADNIKI
DANEGO PRODUKTU SĄ UMIESZCZANE „W MALEJĄCEJ KOLEJNOŚCI ICH
MASY W MOMENCIE UŻYCIA SKŁADNIKÓW PRZY WYTWARZANIU”. OZNACZA TO, ŻE NA PIERWSZYM MIEJSCU
W SKŁADZIE ZAWSZE ZNAJDZIEMY TO,
CZEGO W PRODUKCIE JEST NAJWIĘCEJ.
To niezwykle ważna informacja, pozwalająca w wielu przypadkach zróżnicować produkty poszczególnych

producentów pod względem jakości.
Dlaczego? Weźmy pod uwagę, np.
wędliny. Tutaj często zawartość mięsa
ujęta jest także procentowo, co znacznie ułatwia wybór. Na rynku istnieją
(niestety) wędliny zawierające nawet
poniżej 50% mięsa, jak i te dobrej jakości, mające w składzie wyłącznie mięso
i przyprawy. Ciekawym przykładem są
też tzw. wody smakowe, które tak naprawdę powinny być nazywane napojami, ponieważ z czystą wodą nie mają
wiele wspólnego. Na drugim miejscu
w składzie znajdziemy zazwyczaj cukier,
którego w szklance takiej „wody” są ponad dwie łyżeczki. Natomiast owoców
dumnie prezentowanych na etykiecie
jest zazwyczaj niewielki odsetek, nawet… 0,1%! Ich zapach imitują za to
aromaty. Jednak jedną z najgorszych
kategorii produktów są, wbrew pozorom, te przeznaczone dla dzieci. Często
myślimy, że jeżeli coś jest przeznaczone
dla najmłodszych, to zostało gruntownie przebadane, wyprodukowane z najlepszych składników, bez zbędnych dodatków i wrzucamy taki produkt do
koszyka, nie patrząc na skład. To duży
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błąd. Producenci bezwzględnie wykorzystują naszą naiwność, umieszczając
na opakowaniach chwytliwe hasła i obrazki. Tymczasem woda smakowa przeznaczona dla dzieci ma nawet więcej
cukru niż ta w dużej butelce. Lepiej nie
jest w przypadku wszelkich deserków
mlecznych. Zdecydowana większość
z nich na pierwszych miejscach w składzie posiada cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Przeciętny deser mleczny
o wadze 150 g zawiera aż 4 łyżeczki cukru! To naprawdę dużo jak na taki produkt. Niestety równie kiepsko wypadają

jogurty owocowe, które pozornie wydają się bezpiecznym wyborem.
CO WYBRAĆ ZAMIAST NICH? JOGURT
NATURALNY, KTÓRY W SKŁADZIE MA
WYŁĄCZNIE MLEKO I ŻYWE KULTURY
BAKTERII. MOŻEMY DO NIEGO DODAĆ DOWOLNE OWOCE, A JEŻELI KONIECZNIE MUSIMY CZYMŚ POSŁODZIĆ,
WYBIERZMY MIÓD. DLA WÓD SMAKOWYCH ALTERNATYWĄ SĄ DOMOWE
LEMONIADY. MOŻEMY DO NICH DODAĆ CYTRYNĘ, POMARAŃCZE, MIĘTĘ,
ARBUZA, RABARBAR CZY TRUSKAWKI.

MOŻLIWOŚCI JEST NIESKOŃCZENIE
WIELE, WSZYSTKO ZALEŻY OD NASZEJ
FANTAZJI.
Istnieją też pewne wyjątki, w przypadku
których zezwala się na nieumieszczanie
wykazu składników. Są to: świeże warzywa i owoce, woda gazowana, której opis wskazuje, że została nasycona
dwutlenkiem węgla, ocet uzyskany
drogą fermentacji bez dodatku innych
składników oraz produkty mleczne, takie jak ser, masło czy maślanka, do których nie zostały dodane inne
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składniki niż enzymy spożywcze i kultury bakterii niezbędne do ich produkcji.
Na etykiecie produktu spożywczego
musi się także znaleźć informacja o wartości odżywczej, obejmująca wartość
energetyczną, czyli innymi słowy ilość kalorii, a także ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów,
cukrów, białka oraz soli. To naprawdę
cenne informacje, z których jako konsumenci powinniśmy korzystać. Najczęściej
przedstawione są w formie tabeli. To, na
co warto zwrócić uwagę to węglowodany. Na etykietach podana jest ich ogólna
ilość oraz zawartość cukru. Należy pamiętać, że jest to zarówno cukier dodany jak
i naturalny, chyba, że producent zaznaczy
inaczej. Dodatkowo, najczęściej podawana jest zawartość w 100 g lub 100 ml
produktu albo w porcji, czyli ilości, jaką
wyznaczył producent. Jeżeli chcemy
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sprawdzić ile rzeczywiście produkt zawiera cukru, należy ocenić ile go spożyjemy, a następnie przeliczyć, np. wspomniany 150 ml jogurt w 100 g zawiera
13,7 g cukru. Dla większości z nas jedną
porcją będzie cały jogurt, zatem tę ilość
trzeba pomnożyć razy 1.5, co daje nam
20,55 g cukru. Przyjmuje się, że jedna łyżeczka cukru to 5 g, co oznacza że w tym
produkcie mamy około 4 łyżeczki.

SYROP GLUKOZOWY, SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY. TAK, TO WSZYSTKO
TO CUKIER W RÓŻNYCH POSTACIACH.
Warto o tym wiedzieć, ponieważ te substancje możemy znaleźć nie tylko tam,
gdzie się ich spodziewamy, np. w słodyczach, ale są także dodawane chociażby
do wspomnianych wcześniej wędlin i jogurtów, płatków śniadaniowych czy gotowych sosów i dżemów.

CUKIER NIEJEDNO MA IMIĘ

SŁYNNE „E”

Czytając skład produktu, często nie możemy zrozumieć, czym są poszczególne
substancje, które umieścił w nim producent. Pora rozwiać przynajmniej część
tych wątpliwości. Zacznijmy od substancji słodzących. CZASAMI ZDARZA SIĘ, ŻE
W JEDNYM PRODUKCIE JEST KILKA ICH
RODZAJÓW, Z CZEGO NIE ZAWSZE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ. SACHAROZA, MALTOZA, DEKSTROZA, MALTODEKSTROZA,

Od wielu lat coraz głośniej mówi się
o chemicznych dodatkach do żywności.
Jest coraz większa grupa konsumentów
zwracających na nie uwagę. Wiele osób
stara się ich unikać w swojej diecie, robiąc
świadome zakupy. Czy jednak musimy
się bać wszystkich obco brzmiących substancji? Czy powinniśmy wyeliminować
z diety wszystkie „E”? Warto zacząć od
tego, że wraz ze wzrostem świadomości
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społeczeństwa, coraz rzadziej producenci
umieszczają dodatkowe substancje pod
postacią przypisanych im kodów. Jeżeli
tylko wielkość etykiety na to pozwala,
częściej spotkamy się z pełną nazwą,
np. konserwantu czy barwnika. Trzeba
przyznać, że wygląda to lepiej, nie rzuca się nam w oczy liczba niechcianych
dodatków. W praktyce jednak to jedno
i to samo, dlatego warto znać najczęściej
używane numery z listy chemicznych dodatków do żywności. Przybliżymy tutaj te,
które zazwyczaj pojawiają się w popularnych produktach spożywczych.

•

•

BARWNIKI

E110 ŻÓŁĆ POMARAŃCZOWA:
SYNTETYCZNY BARWNIK O KOLORZE ŻÓŁTOPOMARAŃCZOWYM.
W NIEKTÓRYCH KRAJACH ZOSTAŁ
ZAKAZANY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ SZKODLIWOŚĆ. MOŻE NASILAĆ
OBJAWY ASTMY, POWODOWAĆ
KATAR SIENNY ORAZ NADPOBUDLIWOŚĆ U DZIECI.
E133 błękit brylantowy: syntetyczny barwnik o kolorze niebieskim.
Występuje w produktach o tym zabarwieniu, m. in. w galaretkach czy
napojach dla sportowców. Może
powodować reakcje alergiczne.

Według klasyfikacji barwniki mają numery od E100 - E199.

KONSERWANTY

Barwniki naturalne:

Konserwanty znajdziemy pod numerami E200 – E299.

•

E100 KURKUMINA: OTRZYMUJE SIĘ JĄ
Z KŁĄCZY OSTRYŻU DŁUGIEGO, CZYLI KURKUMY. JEST SZEROKO STOSOWANA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
ZE WZGLĘDU NA SILNIE BARWIĄCY
ŻÓŁTY KOLOR. KURKUMINA WYKAZUJE DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE
I ANTYUTLENIAJĄCE.

•

E202 sorbinian potasu: często stosowana substancja konserwująca,
może powodować reakcje alergiczne i wysypkę, ale są to stosunkowo
rzadkie przypadki. Uznawany jest za
jeden z bezpieczniejszych sztucznych dodatków do żywności.

•
•

E120 koszenila (karmina): jest naturalnym barwnikiem pozyskiwanym
z wysuszonych, a następnie zmielonych owadów zwanych czerwcami
kaktusowymi. Stosowana m. in. do
barwienia słodyczy czy jogurtów,
a nawet… salami.

E211 benzoesan sodu: najczęściej
stosowany konserwant. Skutecznie hamuje rozwój pleśni i drożdży, ale jego regularne stosowanie
może podrażniać śluzówkę żołądka.
Szczególnie odradzany osobom
cierpiących na chorobę wrzodową.

•

E140 chlorofil: to naturalny barwnik
pozyskiwany z zielonych części roślin, nadający im ten kolor.

•

Barwniki syntetyczne:
•

E102 tartrazyna: sztuczny barwnik
o żółtej barwie. Może powodować
reakcje alergiczne. Należy do grupy
barwników, których warto unikać.
Stosowany jest w produktach takich jak: cukierki, galaretki czy napoje owocowe.

E250 azotyn sodu: najczęściej stosowany w przetwórstwie mięsa. Nie powinien być często stosowany z uwagi
na to, że może tworzyć w organizmie
rakotwórcze nitrozoaminy. Całkowicie odradza się podawanie dzieciom
produktów, które mają go w składzie.

INNE SUBSTANCJE
•

E300 kwas askorbinowy: czyli witamina C, która wykazuje działanie
przeciwutleniające i jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym.

•

E308 γ-Tokoferol: jedna z form witaminy E, podobnie jak witamina C ma
działanie przeciwutleniające i konserwujące.

•

E407 karagen: stosowany jako substancja zagęszczająca i żelująca.
Stosowany powszechnie w galaretkach, serkach topionych czy konfiturach. Niektóre badania wykazują,
że może powodować wzdęcia,
a nawet owrzodzenia.

•

E412 guma guar: to naturalna
substancja roślinna. Posiada właściwości żelujące, zagęszczające
i emulgujące. Ma działanie przeczyszczające i stosowana jest czasem w środkach odchudzających.
Może także powodować wzdęcia.

To tylko niektóre, najczęściej stosowane
substancje w przemyśle spożywczym.
Warto znać przynajmniej niektóre z nich,
żeby świadomie wybrać wartościowy
produkt. Jak widać, część „E”, mimo oznaczeń numerycznych, jest naturalnego
pochodzenia i nie wykazuje szkodliwego działania na ludzki organizm.
CZYTAJMY ETYKIETY I UWAŻNIE WYBIERAJMY PRODUKTY WKŁADANE DO
KOSZYKA W SKLEPIE. NAJCZĘŚCIEJ, IM
KRÓTSZA LISTA SKŁADNIKÓW, TYM DLA
NAS LEPIEJ. NIE SUGERUJMY SIĘ CENĄ,
ŁADNYM OPAKOWANIEM ANI REKLAMĄ W TELEWIZJI. PRODUCENCI ZROBIĄ
WSZYSTKO, ŻEBYŚMY SIĘGNĘLI WŁAŚNIE
PO ICH PRODUKT. TYMCZASEM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZNAJDZIEMY
Z TYŁU ETYKIETY. Jeżeli nie wiemy, czy
produkt przez nas wybrany ma dobry
skład, możemy skorzystać ze specjalnych
aplikacji, których jest coraz więcej na
rynku. Wybierz właściwie i zrób pierwszy
krok do zdrowia własnego i rodziny.

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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