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ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI W REGULACJACH PRAWNYCH 

 
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
 

to środki spożywcze, które ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania 
wyraźnie różnią się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z 
deklaracją zamieszczoną na etykiecie są wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do 
zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych: 

� osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze 
względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z 
kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności; środki 
te mogą być określane jako "dietetyczne".  

� zdrowych niemowląt i małych dzieci; 
 

1. Znakowanie preparatów do żywienia niemowląt 
Znakowanie opakowań jednostkowych preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt zawiera dodatkowo: 
1) w odniesieniu do preparatu do początkowego żywienia niemowląt - informację, że 

produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku, gdy nie są one 
karmione piersią; 

2) w odniesieniu do preparatu do początkowego żywienia niemowląt, który nie jest 
wzbogacany w żelazo - informację, iż w przypadku, gdy produkt ten jest podawany 
niemowlętom powyżej czwartego miesiąca życia, należy uzupełnić żelazo z innych 
źródeł; 

3) w odniesieniu do preparatu do dalszego żywienia niemowląt - informację, że 
produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej czwartego miesiąca 
życia i że powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia oraz że 
nie może zastępować mleka matki przez pierwsze cztery miesiące życia 
niemowlęcia; 

4) w odniesieniu do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów 
do dalszego żywienia niemowląt: 

a) informację o wartości dostępnej energii dostarczanej przez 100 ml produktu 
gotowego do spożycia, wyrażonej w kJ i kcal, oraz podaną liczbowo 
zawartość białka, tłuszczu i węglowodanów w 100 ml tego produktu 
gotowego do spożycia, 

b) informację o średniej zawartości każdego składnika mineralnego i każdej 
witaminy oraz podaną liczbowo zawartość choliny, inozytolu, karnityny i 
tauryny w 100 ml produktu gotowego do spożycia, 

c) instrukcję dotyczącą odpowiedniego przygotowania produktu oraz 
ostrzeżenie, że niewłaściwe przygotowanie może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia dziecka; 
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2. Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt 
Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt może również zawierać: 
1) średnią ilość składników odżywczych, ilość ta powinna być podana w postaci 

liczbowej w 100 ml produktu gotowego do spożycia, 
2) w odniesieniu do preparatów do dalszego żywienia niemowląt oprócz informacji o 

zawartości witamin i składników mineralnych podanych w postaci liczbowej - 
procent realizacji zalecanego dziennego spożycia każdej witaminy i każdego 
składnika mineralnego w 100 ml produktu gotowego do spożycia, małych dzieci, 
pod warunkiem że zawartość ta stanowi przynajmniej 15 % zalecanego dziennego 
spożycia. 

Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt obejmuje niezbędne informacje dotyczące odpowiedniego 
zastosowania tych produktów nie zniechęcające równocześnie do karmienia piersią. 
 
Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt jest dodatkowo 
rozszerzone o następujące informacje, poprzedzone wyrazami "Ważna informacja" lub 
równoważnymi: 
1) informacja o wyższości karmienia piersią nad karmieniem sztucznym; 
2) zalecenie stosowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt wyłącznie 

po zasięgnięciu porady niezależnych osób posiadających kwalifikacje z zakresu 
medycyny, żywienia lub farmacji lub innych osób profesjonalnie 
odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem. 

 

Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt nie zawiera wizerunków 
niemowląt, jak również innych wizerunków lub tekstów zachęcających do stosowania 
tych produktów. 
 

Znakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt może zawierać znaki 
graficzne pozwalające na łatwą identyfikację tego produktu i ilustrację metody 
przygotowania produktu do spożycia. 
 
 


