A „Szívbarát” védjeggyel tanúsított újabb
termékek II.
Az 1998. szeptemberében közzétett pályázati felhívás alapján a
közelmúltban megkezdõdött a szívbarát termékek tanúsítási eljárása. Az
élelmiszerelõállítók kezdettõl fogva igen nagy érdeklõdést mutattak a
tanúsítás iránt.
A „Szívre egészséges tápanyagösszetételû élelmiszer” tanúsító védjegy
Tanúsító Testülete Dr. Bíró György professzor vezetésével 1999. március
30-án és 1999. július 1-én ülésezett. A Tanácsadó Testület pályázó
termékek közül összesen 10 termék és 1 termékcsalád részére 3 évre
engedélyezte a „Szívbarát” védjegy használatát, melyek rövid ismertetését
a következõ táblázat foglalja össze.
Termék neve és
elõállítója
Zabkorpa
Fortunate Kft.,
Lajosmizse

Hántolt árpa
Fortunate Kft.,
Lajosmizse
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Indoklás, ajánlások
- Az élelmi rosttartalom nagyobb, mint 5 g/100g.
- Hozzáadott sót és cukrot nem tartalmaz.
- Nátriumtartalma nem haladja meg a 30 mg/100g
mennyiséget.
A címkén célszerû feltüntetni a „Hozzáadott sót és
cukrot nem tartalmaz” és az „Élelmi rostban
gazdag” táplálkozási javaslatot, amely utóbbi OÉTI
engedélyhez kötött.
Az alkalmazott HACCP rendszer a beszállítók
tételenkénti toxikológiai vizsgálatai alapján
biztosítja a termékek megfelelõségét.
- Az élelmi rosttartalom nagyobb mint 5 g/100g (az
OÉTI által mért érték: 14 g/100g).
- Hozzáadott sót és cukrot nem tartalmaz.
- Nátriumtartalma nem haladja meg a 30 mg/100g
mennyiséget.
A címkén elhelyezett táplálkozási javaslatot a
„Hozzáadott sót és cukrot nem tartalmaz”
tájékoztatással célszerû kiegészíteni. Az „Élelmi
rostban gazdag” jelölés OÉTI engedélyhez kötött,
de erre a kedvezõ jellemzõre célszerû utalni a
fogyasztói tájékoztatásban.
Az alkalmazott HACCP rendszer a beszállítók
tételenkénti toxikológiai vizsgálatai alapján
biztosítja a termékek megfelelõségét.
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Termék neve és
elõállítója
Zabpehely

Indoklás, ajánlások
- Az élelmi rosttartalom nagyobb mint 5 g/100g (az
OÉTI által mért érték: 16 g/100g).

Fortunate Kft.,
Lajosmizse

- Hozzáadott sót és cukrot nem tartalmaz.
- Nátriumtartalma lényegesen kisebb, mint
30 mg/100g.
A címkén célszerû feltüntetni a „Hozzáadott sót és
cukrot nem tartalmaz” és az „Élelmi rostban gazdag”
táplálkozási javaslatot, amely utóbbi OÉTI
engedélyhez kötött. Az alkalmazott HACCP rendszer
a beszállítók tételenkénti toxikológiai vizsgálatai
alapján biztosítja a termékek megfelelõségét.

Durum tészta termékcsalád - Aprótészta
(Betû, Gyufametélt,
Csillag, Orsó, Tarhonya,
Spirál, Radiátor,
Csengettyû, Copf, Fodros
taréj, Gyöngy)

Rosenberger Kft.
Tésztaüzeme, Sásd
Flora margarinkrém
UNILEVER
Magyarország Kft.,
Budapest

- Nátriumtartalma lényegesen kisebb, mint
40 mg/100g.
- Koleszterin-tartalom: 0 mg/100g.
Javaslat a termék tápérték-jelölésének
kiegészítéséhez:
Energia, Fehérje, Szénhidrát, Zsír, Nátrium
A címkén célszerû a „Tojás nélküli száraztészta”.
„Nátriumszegény” táplálkozási javaslatot
feltüntetni.
- A telített zsírsavak (SFA) mennyisége 25-35 %

között van.
- Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (MUFA)
mennyisége kisebb, mint 30 %.
- A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA)
mennyisége 15-70 % között van.
- A linolsav (n-6) mennyisége kissé 50 % felett van.
- Az α-linolénsav(n-3) mennyisége 0,5-2 % között
van.
- A transz zsírsav kisebb, mint 6%.
- Koleszterintartalom lényegesen kisebb, mint
100 mg/100g.
- Nátriumtartalom kisebb, mint 100 mg/100g.
- E vitamintartalom 0,5-1,5 mg/1g PUFA között
van.
Javaslat a termék tápérték-jelölésének
kiegészítéséhez:
Nátriumtartalom feltüntetése.
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Termék neve és
elõállítója

Indoklás, ajánlások

Igló Gyorsfagyasztott
Kunsági Zöldségköret
Unilever Magyarország
Kft., Bajai Hûtõipari
Gyár, Baja

- Nátriumtartalom lényegesen kisebb, mint
120 mg/100g.
- Zsírtartalom lényegesen kisebb, mint 30 energia%.
- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.
A „Nátriumszegény” felirat is feltüntethetõ.
Ugyanakkor a felhasználási tájékoztatóban a „sózni
nem szülséges” megjegyzés javasolt.
Célszerûbb lenne a tápanyagtartalom tól - ig
értékeinek feltüntetése.

Igló Gyorsfagyasztott
Vegyes Fõzelék

- Nátriumtartalom kisebb, mint 120 mg/100g.

Unilever Magyarország
Kft., Bajai Hûtõipari
Gyár, Baja

- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

- Zsírtartalom lényegesen kisebb, mint 30 energia%.
Célszerûbb lenne a tápanyagtartalom tól - ig
értékeinek feltüntetése.

- Nátriumtartalom lényegesen kisebb, mint
Igló Gyorsfagyasztott
Mexikói Zöldségkeverék 120 mg/100g,
Unilever Magyarország
Kft., Bajai Hûtõipari
Gyár, Baja

- Zsírtartalom lényegesen kisebb, mint 30 energia%.
- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.
A „Nátriumszegény” felirat is feltüntethetõ.
Ugyanakkor a felhasználási tájékoztatóban a „sózni
nem szülséges” megjegyzés javasolt.
Célszerûbb lenne a tápanyagtartalom tól - ig
értékeinek feltüntetése.

Vitál sonka és Vitál
szeletelt sonka

- Nátriumtartalma kevesebb, mint 5000 mg/100g
fehérje.

Ringa Húsipari Rt.,
Kapuvári Gyára

- Zsírtartalma több, mint 50 %-al kisebb a vele
összehasonlítható hagyományos termékénél és
kevesebb, mint 120 g/10.000 kJ.
Javaslat a termék tápérték-jelölésének
kiegészítéséhez:
„Csökkentett zsírtartalmú készítmény”.
A fehérjetartalom 0,5 g/100g értékkel növelendõ, a
nátriumtartalom 50 mg/100 g értékkel csökkentendõ
a gyártmánylapon és a végleges címkén is.
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Termék neve és
elõállítója

Indoklás, ajánlások
- Zsírtartalma kisebb, mint 1,5 g/100g.

Korpás kenyér
csomagolt
0,50 és 0,75 kg

- Nátriumtartalma kevesebb mint 400 mg/100g.
- Élelmi rosttartalom nagyobb mint 5 g/100g.

VITA-Sütõ Kft.,
Komárom

Javaslat a termék tápérték-jelöléséhez:
Energiatartalmat kcal-ban is célszerû megadni.
A tápanyag-összetétel megadása a következõ
sorrendben javasolt: Energiatartalom, Fehérjetartalom, Szénhidráttartalom, Zsírtartalom, Élelmirost,
Nátriumtartalom.
Az „Élelmi rostban gazdag” jelölés OÉTI
engedélyhez kötött.
A felhasznált búzakorpa toxikológiai és
mikrobiológiai vizsgálatának gyakoriságával a
Gyártmánylap kiegészítendõ és a vizsgálati
eredmények dokumentálandók.

- Zsírtartalma kisebb, mint 1,5 g/100g.
Korpás zsemle
csomagolt 2 db-os, 4 db- - Nátriumtartalma kevesebb, mint 400 mg/100g.
os, 8 db-os
- Élelmi rosttartalom nagyobb, mint 5 g/100g.
VITA-Sütõ Kft.,
Javaslat a termék tápérték-jelöléséhez:
Komárom
Energiatartalmat kcal-ban is célszerû megadni.
A tápanyag-összetétel megadása a következõ
sorrendben javasolt: Energiatartalom, Fehérjetartalom, Szénhidráttartalom, Zsírtartalom, Élelmirost,
Nátriumtartalom
Az „Élelmi rostban gazdag” jelölés OÉTI
engedélyhez kötött.
A felhasznált búzakorpa toxikológiai és
mikrobiológiai vizsgálatának gyakoriságával a
Gyártmánylap kiegészítendõ és a vizsgálati
eredmények dokumentálandók.

Molnár Pál és Vámosné Falusi Zsuzsa
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