Prawa konsumenta
 W 1962r. Amerykański prezydent John
F. Kennedy jako pierwszy sformułował
cztery podstawowe prawa
konsumentów obejmujące prawo do
rzetelnej informacji, prawo do
bezpieczeństwa, prawo swobody
wyboru oraz prawo do bycia
wysłuchanym. Prawa konsumenta
gwarantuje w Polsce Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej.

Znakowanie produktów
 Każdemu środkowi spożywczemu
przeznaczonego dla konsumentów
finalnych lub do zakładów żywienia
zbiorowego muszą towarzyszyć
informacje na temat żywności
określone w przepisach prawa
żywnościowego.
Jeżeli pozwala na to wielkość opakowania
produktu, znakowanie powinno zawierać
również informacje dotyczące składników
występujących w środku spożywczym,
wszelkich specjalnych warunków
przechowywania lub warunków użycia, nazwę
lub firmę i adres podmiotu wprowadzającego
na rynek dany środek spożywczy lub importera,
kraj lub miejsce pochodzenia, instrukcję użycia.

Muszą one być jasne i łatwe do zrozumienia przez
konsumenta.
Podstawowe informacje, jakie powinna zawierać
etykieta, to:
Nazwa żywności, wykaz substancji alergennych,
ilość netto oraz
Data minimalnej trwałości albo termin
przydatności do spożyci.

Termin przydatności do spożycia oraz
data minimalnej trwałości.
 Termin przydatności do
spożycia jest podawany w
przypadku środków
spożywczych nie trwałych
mikrobiologicznie, łatwo się
psujących, jak np. mięso,
wędliny, nabiał i określa on
termin, po którego upływie
produktu traci przydatność
do spożycia. Data
przydatności do spożycia
powinna być poprzedzona
określeniem „należy spożyć
do…”

Data minimalnej trwałości
ośrodka spożywczego oznacza
datę, do której dany środek
spożywczy zachowuje swoje
szczególne właściwości pod
warunkiem jego właściwego
przechowywania. Data ta
poprzedzona jest określeniem
„najlepiej spożyć przed…” (gdy
data zawiera oznaczenie dnia )
lub „najlepiej spożyć przed
końcem…”(w pozostałych
przypadkach).

Nie należy kupować produktów niewiadomego pochodzenia lub
sprzedawanych miejscach nie spełniających wymogów higieniczno –
sanitarnych.

Informacja o wartości odżywczej
produktów.

 Wartość odżywcza produktu to informacja o
szczególnych wartościach środka spożywczego
ze względu na energię (wartość kaloryczną ) i
składniki odżywcze . Podawana jest ona w
przeliczeniu na 100g/100ml produktu
.Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej
obejmuje deklarację wartości energetycznej
oraz ilość tłuszczu , kwasów tłuszczowych
nasyconych , węglowodanów, cukrów , białka
oraz soli.

Znakowanie produktów żywnościowych
informacjami RWS
Na opakowaniach produktów żywnościowych można znaleźć wiele użytecznych informacji,
które mogą być wykorzystane przy układaniu zbilansowanej diety. Oznakowanie produktów
informacjami RWS (referencyjnymi wartościami spożycia) stanowi ich uzupełnienie.
Referencje wartości spożycia to typowe ilości składników odżywczych, które powinny być
spożywane przez większość osób w ciągu doby.

 Prawidłowe odżywianie jest jednym z
warunków zachowania dobrego stanu
zdrowia, dlatego niezbędne jest prawidłowe
zbilansowanie codziennej diety zarówno pod
względem energetycznym, jak i odżywczym.

Jak nie marnować żywności czyli o
przechowywaniu produktów w domu

 1.Zwracaj uwagę na jakość żywności podczas zakupu
Aby zachować najwyższą jakość produktów, należy je w odpowiedni sposób
przechowywać. Na wysoką jakość produktów składa się kilka czynników: odpowiedni smak,
zapach i tekstura, czyli tzw. sensoryka, wartość odżywcza, wartość mikrobiologiczna, czyli
bezpieczeństwo dla zdrowia, wygoda użycia, np. wielkość porcji dopasowana do potrzeb.
•

Sprawdzaj datę przydatności do spożycia i nigdy nie kupuj produktu przeterminowanego.

•

Sprawdzaj, czy opakowanie produktu nie jest uszkodzone, wybrzuszone lub brudne.

 2. Kupuj żywność w miejscach, gdzie jest
właściwie przechowywana
 Produkty spożywcze kupujmy wyłącznie w
miejscach, gdzie są przechowywane w takich
warunkach, jakie są określone na opakowaniu,
np. dla produktów mlecznych jest to zwykle 28*C. Jeżeli produkt ma być przechowywany w
warunkach, nie kupujmy go na straganach.
•

Podczas dużych zakupów świeże produkty
wkładajmy do koszyka na samym końcu –
unikniemy ich przegrzania.

• Kupując warzywa i owoce, zwracajmy uwagę
na to, czy są świeże i nie uszkodzone, a w
przypadku produktu pakowanego w folię- czy
nie ma pod nią płynu.

 3. Właściwie transportuj żywność
 W okresie letnim warto przewozić wrażliwe na temperaturę zakupy w
torbie termoizolacyjnej, która otrzymuje zimno około godziny. W porze
letniej zakupy robimy rano lub wieczorem, kiedy jest chłodniej. Po
powrocie do domu umieścimy świeże produkty w lodówce tak szybko,
jak to możliwe.

4. Stosuj zasadę pierwsze weszło-pierwsze wyszło, tzw. FIFO
Świeżo zakupione produkty układajmy z tyłu lodówki lub szafki, a te stare z przodu,
aby sięgać po nie w pierwszej kolejności.
Sprawdzajmy terminy przydatności do spożycia przechowywanych
produktów i zużywajmy w pierwszej kolejności te, który termin jest krótszy.

Planuj posiłki

 5. 3xP Planuj, Przeliczaj i Przyrządzaj z głową
 Jadłospis warto zaplanować na dłuższy okres, np. na cały tydzień.
Najlepiej zaplanować 4-5 posiłków dziennie.

Prawidłowo przyrządzaj
 Zasady:
 1) obieraj możliwie cienko;
 2) płucz krótko, dzięki czemu zapobiegasz wypłukiwaniu składników mineralnych;

 3) gotuj krótko, w małej ilości wody i pod przykryciem;
 4) gotuj i smaż na odpowiednim palniku dostosowanym do wielkości naczynia dzięki
czemu unikasz strat energii.
6. Przechowuj żywność w odpowiednich warunkach
Temperatura przechowywania produktów w warunkach
chłodniczych ustalana jest zwykle na poziomie nie wyższym niż +4*C,
natomiast produktów mrożonych -18*c.

7.Korzystaj właściwie z lodówki
*Produkty umieszczajmy w lodówce na odpowiednich
półkach, zgodnie ze wskazaniami producenta lodówki.
•

Zapewnijmy swobodny przepływ powietrza w lodówce;

•

Nie wstawiajmy do lodówki potraw jeszcze ciepłych, gdyż
powoduje to podniesienie temperatury w lodówce i
przyspiesza psucie się produktów.

•

Unikajmy częstego i długiego otwierania lodówki.

•

W razie braku dopływu prądu nie otwierajmy często
lodówki.

•

Rozmrażanie i mycie lodówki wykonujmy regularnie i
zaplanujmy je w takim momencie , gdy nie mamy dużego
zapasu żywności, a w pomieszczeniu nie jest gorąco.

Zamrażaj nadmiar żywności
 8. Dobrze gospodaruj żywnością

 Należy jednak zamrażać żywność świeżą ,od razu po zakupie ,a nie
dopiero pod koniec daty przydatność do spożycia.

Dziel na porcje
 Wodę , napoje i soki dobrze przelewać do szklanki , a nie pić prosto z butelki . Po otwarciu
powinno się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach w lodówce . Soki owocowe
i wody po otwarciu powinny być wypite w ciągu 2-3 dni .

Nie marnuj ! Użyj ponownie – podziel się
żywnością.
 Kiedy po obiedzie pozostaną ziemniaki, to zamiast wyrzucać do śmieci, warto je jeszcze
wykorzystać. Prostym i szybkim sposobem na wykorzystanie ugotowanie ziemniaków jest
przepis na kopytka, do których potrzebne są jeszcze tylko mąka ziemniaczana oraz jaja z
ugotowanych ziemniaków można przyrządzić sałatkę, wystarczy dodać cebulę i ogórki i
danie gotowe. Natomiast jeśli w twojej lodówce znajdują się skrawki produktów, np.
trochę papryki, sera, końcówki wędlin, a nie masz pomysłu, jak je wykorzystać, można
zajrzeć na stronę www.niemarnuje, gdzie znajdują się różnorodne przepisy. Pozwól sobie
na wyobraźnie w kuchni i wyczarowywuj dania z resztek.

Dziękujemy za uwagę!
Klasa 6

