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ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Zmiana Rozporządzenia
1169/2011
AKTUALNE PRACE, TERMINY, KONSEKWENCJE DLA BRANŻY.

WARSZTAT ON-LINE | 1,5 godziny | 15.11.2022 r. | na życzenie
Kiedy i w jakiej formie
znakowanie wartością odżywczą
na froncie będzie obowiązkowe?
Jak profile składników
odżywczych wpłyną na
stosowanie oświadczeń
Czy grafiki dotyczące
rozumienia daty minimalnej
trwałości będą obowiązkowe?
Obowiązkowa deklaracja
pochodzenia COOL: mleko (jako
składnik), mięso, ryż, pszenica
durum w makaronach, ziemniaki,
pomidor jako składnik?

WYPRODUKOWANA W POLSCE

Jakie będą okresy przejściowe?
Od kiedy będą stosowane nowe
przepisy?
Gdzie szukać informacji
o postępie prac?

ZOBACZ PROGRAM
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PROGRAM (10:00 -11:30)
Dlaczego Rozporządzenie 1169/2011 jest
zmieniane?
•ZAKRES I POWÓD ZMIAN
• Jak strategia od „Pola do Stołu” mody kuje cele
prawa żywnościowego?

PRELEGENTKI
Joanna Olszak i Izabela Tańska
FOOD LAW ADVISORS
IGI FOOD LAW

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
Koszt: 320 PLN (+23 % VAT, za udział
1 osoby, udział i materiały pdf)
RABAT 20% - przy zgłoszeniu i
wpłacie do 14 października 2022 r.
RABAT 40% -przedstawiciele inspekcji
(rabat nie łączy się z innymi)
Data: 15 listopada 2022 r.
online ClickMeeting, 10:00-11:30
Zgłoszenia należy dokonać
wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie
opłatę za udział należy wpłacić na podstawie
faktury. Przesłanie zgłoszenia oznacza
zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i
akceptację jego warunków. Jednocześnie jest
upoważnieniem dla IGI FOOD LAW do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

KOORDYNATORKA
SZKOLENIA

Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifoodlaw.com
+48 503 004 616
Więcej o szkoleniu na
www.igifoodlaw.com
Chcesz żebyśmy przeprowadzili to
szkolenie w Twojej Firmie? Napisz
do nas! igifoodlaw@igifoodlaw.com

Znakowanie na froncie etykiet (FoP)
• Rozważane opcje znakowania na froncie wartością
odżywczą/żywieniową
• Wpływ nowych opcji FoP na obecnie stosowane
systemy (np. Nutri-Score, Keyhole, Traf c Lights).
Zmiany w zakresie deklarowania daty
minimalnej trwałości (DMT),
• W jaki sposób zmiana deklaracji DMT ma
ograniczyć marnowanie żywności?
• Co zastąpi „Najlepiej spożyć przed (końcem)”?
• Jakie gra ki i sformułowania dla DMT są
rozważane?
Obowiązkowa deklaracja pochodzenia dla
nowych kategorii żywności
• Mleko, mleko jako składnik, mięso jako składnik,
mięso królicze i dziczyzna, ryż, pszenica durum w
makaronach, ziemniaki, pomidor w przetworach –
czy COOL dla tych wszystkich kategorii?
• Czy znaczenie mają rozwiązania na poziomie
krajowym np. ziemniaki w Polsce czy pomidory we
Włoszech?
Dlaczego na alkoholu nie ma obecnie wartości
odżywczej i wykazu składników (wyjątki i jaki
jest powód zmiany stanowiska?
• Czy na alkoholu też będzie FOP?
• Przewidywane wyjątki?
ETAP PRAC. PLANOWANE OKRESY
PRZEJŚCIOWE. ŹRÓDŁA INFORMACJI.
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Pro le żywieniowe vs. znakowanie na froncie
• Co to są pro le żywieniowe?
• Związek pro li ze stosowaniem oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych

