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BADANIE WARTOŚCI ODŻYWCZYCH
Laboratorium ALS  posiada szybkie i ekonomiczne metody analizy parametrów odżywczych, 
minerałów i witamin. ALS laboratorium spełnia wymagania  znakowania wartoscią odżywczą
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 1169/2011 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY z dnia 25 października 2011 roku.

Nowe rozporządzenie UE 1169/2011 w 
sprawie dostarczania informacji o żywności  
w sposób znaczący zmienia obowiązujące 
przepisy odnośnie etykietowania produktów 
m.in:

• Znakowania wartością odżywczą żywności 
przetworzonej;

• Znakowania pod kątem pochodzenia 
świeżego mięsa ze świń, owiec, kóz i 
drobiu;

• Wskazywania alergenów np. orzeszki 
ziemne lub mleko w składzie;

• Widoczności m.in lepsza czytelność  
poprzez ustalenie minimalnego rozmiaru 
tekstu;

• Wymagania dotyczące informacji o 
alergenach obejmować będzie również 
produkty nie opakowane np dostarczane 
do restauracji.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie od 
dnia 13 grudnia 2014 r., z wyjątkiem pkt (1) 
art9 (1), które stosuje się od dnia 13 grudnia 
2016, oraz w części B załącznika VI, który ma 
zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.
Nowa ustawa łączy 2 dyrektywy w  jedno 
prawodawstwo:
2000/13/WE - Etykietowanie, prezentacja i 
reklama środków spożywczych;
90/496/EWG – znakowanie produktów 
wartością odżywczą
Po okresie przejściowym, producent musi 
określić i zadeklarować parametry w tym:
Wartość energetyczna i ilość tłuszczu, 
zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, 
węglowodanów, cukrów, białka oraz soli.

Zakres parametrów składajacych 
się na pakiet BIG 7
Popiół

Węglowodany

Sucha masa

Zawartość tłuszczu

Wartość energetyczna

Wilgotność

Białko

Ekwiwalent soli i sód

Nasycone kwasy tłuszczowe

Cukry

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe trans

Obowiązkowe parametry są zawarte w naszym 
pakiecie, zwanym WIELKĄ 7 (BIG 7)
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Witaminy i minerały
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witamina A

Witamina E

Witamina D2 i D3

Witamina K

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witamina B1

Witamina B2

Witamina B3

Witamina B5

Witamina B6

Witamina B7

Witamina B9

Witamina B12

Witamina C

Minerały

Ca, P, Na, Fe, Cu, Se, Zn, Mg, I, K...

Laboratorium ALS analizujące produkty 
spożywcze i farmaceutyczne spełnia 
wymagania zgodne z ČSN EN ISO /IEC 
17025 oraz posiada aktualny Certyfikat 
Akredytacji nr 1163 wydany przez Czeski 
Instytut Akredytacyjny. Akredytacja jest 
udokumentowana na podstawie kryteriów i 
zasad określonych przez międzynarodowe 
standardy i jest honorowana przez 
miedzynarodowe organizacje akredytujące  
(ILAC, IAF, EA, APLAC, IAAC) i certyfikacyjne 
dzięki czemu uzyskiwane wynik są 
wzajemnie uznawane.

Możemy Państwu dostarczyć dodatkowe 
informacje o naszych metodach, zakresie 

usług oraz badanych matrycach.

Parametry dodatkowe
Błonnik pokarmowy

Poliole

Skrobia

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe


