
Καν. (ΕΚ) 1169/2011 - Διαθρεπτική επισήμανση
Τι  πρέπει να περιλαμβάνει η υποχρεωτική  διατροφική δήλωση ;
‘Αλλες πληροφορίες που μπορούν να περιλαμβάνονται  σε εθελοντική βάση

Διαθρεπτικά στοιχεία  ανά 100g/ml

Ενέργεια kJ/kcal

Λίπος g
εκ των οποίων κορεσμένα g

Υδατάνθρακες g

εκ των οποίων σάκχαρα g

Πρωτείνη g

Αλάτι g

Διαθρεπτικά στοιχεία  ανά 100g/ml

Ενέργεια kJ/kcal
Λίπος g

εκ των οποίων κορεσμένα g
gμονοακόρεστα 

πολυ-ακόρεστα g
Υδατάνθρακες g

εκ των οποίων σάκχαρα g
gπολυόλες 

άμυλο g

Εδώδιμες ίνες g

Πρωτεϊνες g

Αλάτι g

Βιταμίνες & Ανόργανες ουσίες
Μονάδες:   

παράρτημα XIII & % 
RI ( τιμές 

αναφοράς)

* Καν. 1169/2011 - πληροφόρηση των καταναλωτών

Οι κανόνες

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ελάχιστες - παρεχόμενες 
υποχρεωτικές πληροφορίες  

Η δήλωση μπορεί να επεκταθεί 
προσθέτοντας ένα ή 
περισσότερα συμπληρωματικά 
θρεπτικά συστατικά

•

•

Σειρά εμφάνισης  θρεπτικών συστατικών
σύμφωνα με το διπλανό πεδίο

Οι πληροφορίες  παρέχονται  ανά 100g/ml του
τροφίμου

• Η Ενέργεια πρέπει να δίνεται με σειρά kJ/kcal

•

•

Εάν η ενεργειακή αξία ή μια θρεπτική ουσία
περιέχεται  σε αμελητέες ποσότητες,  άμεσα στον
πίνακα  δήλωση «περιέχει αμελητέες ποσότητες
των...»
Εάν ένα προϊόν δεν περιέχει πρόσθετο αλάτι , πολύ
κοντά στη διατροφική δήλωση
μπορεί να εμφανιστεί μια δήλωση που δείχνει ότι η
περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στη
παρουσία φυσικά ενεχόμενου νατρίου.

Οι θρεπτικές ουσίες που επισημαίνονται με μπλέ 
είναι οι μόνες που μπορούν να προστεθούν

• Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά μπορούν μόνο να
συμπεριληφθούν εάν έχουν καταχωρηθεί στο
παράρτημα ΧΙΙΙ του του Καν. ΕΚ 1169/2011 και
περιέχονται  σε σημαντικές ποσότητες

•

•

•

Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά πρέπει να 
δηλώνονται στις μονάδες που ορίζονται στο 
παράρτημα XIII και πρέπει να δηλώσει το ποσοστό της 
πρόσληψης αναφοράς (% RI) ανά 100g100g

Μετά τη δήλωση  των υποχρεωτικών και 
συμπληρωματικών  θρεπτικών συστατικών,  άλλες δεν 
μπορεί  να προστεθεί καμμία επι πλέον θρεπτική 
ουσία.

Οι ποσότητα θρεπτικών συστατικών για τα οποία 
γίνεται εγκεκριμένος διατροφικός ισχυρισμός γίνεται 
κοντά αλλά εκτός του  πίνακα  διατροφικών στοιχείων 



παράδειγμα : ανά μερίδα / ανά μονάδα κατανάλωσης τιμές εικονικές 

Διαθρεπτικά στοιχεία ανά
100g

ανά μερίδα  *
(2 τεμ.x)

ανά
τεμ. x**

Ενέργεια 2000kJ
478kcal

153kJ
37kcal

75kJ
18kcal

Λίπος 21.5g 4.8g 2.4g
εκ των οποίων κορεσμένα    8.0g 1.0g 0.5g

Υδατάνθρακες 44.6g 10.0g 5.0g
εκ των οποίων σάκχαρα  8.8g 4.8g 2.4g

Πρωτεϊνες 5.7g 1.0g 0.5g
Αλάτι 1.9g 0.2g 0.1g
*η συσκευασία περιέχει 5 μερίδες
**η συσκευασία περιέχει 15 τεμάχια
Παράδειγμα %RI ανά 100g

Διαθρεπτικά στοιχεία ανά 100g 
τιμές εικονικές 

% RI
ανά 100g

723kJ
173kcal 13%

Λίπος 2.5g 4%
εκ των οποίων κορεσμένα  0.2g 1%

Υδατάνθρακες 34.2g 14%
εκ των οποίων σάκχαρα 1.2g 3%

Πρωτεϊνες 3.5g 12%
Αλάτι 1.54g 5%
Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς -μέσου ενήλικα  (8400kJ/2000kcal)

FoP- εικονικά παραδείγματα 

Μόνο  Ενέργεια 

ή  Ενέργεια + (Λίπος -Κορεσμένα-Σάκχαρα- Αλάτι )

Επιπλέον - προαιρετική πληροφόρηση -Εφαρμογή

Επανάληψη FoP

Εφαρμογή για  το %RI

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να 
προστεθούν στην υποχρεωτική 

δήλωση υπό μορφήν ανά μερίδα ή 
μονάδα κατανάλωσης ή/και % RI 

( Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς)

Προαιρετικά , ορισμένα  θρεπτικά 
συστατικά μπορούν  να επαναληφθούν  στο 

μπροστινό μέρος της συσκευασίας (FoP - 
Front on Pack)

•

•

Αυτού του τύπου πληροφορίες παρέχονται σε
συνδυασμό με .. όχι όμως αντί του "ανά 100 γρ/ml"

Τ  μέγεθος της  μερίδας /μονάδας
κατανάλωσης προσδιορίζεται απο τον
παρασκευαστή του προϊόντος

Διατροφικές πληροφορίες ανά μερίδα,   πρέπει
να παρέχονται με σαφή ένδειξη   για το
μέγεθος της μερίδας και τον αριθμό των
μερίδων της συσκευασίας

• Παροχή διατροφικής  πληροφορίας  ανά
μονάδα κατανάλωσης,  συνδυάζεται με σαφή
ένδειξη  του αριθμού των μονάδων στη
συσκευασία

•

•

•

Το % RI  μπορεί να δοθεί ανά 100g/ml, ανά 
μερίδα/μονάδα κατανάλωσης, ή και τα δύο

Αν τα % RI δίνονται για υποχρεωτικά δηλούμενα  
θρεπτικά συστατικά,    πρέπει να βασίζονται 
στις προσλαμβανόμενες ποσοτήτες αναφοράς 
στο παράρτημα XIII - μέρος Β

Στην προκειμένη περίπτωση  η δήλωση 
«προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς   
μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)» πρέπει να 
εμφανίζεται σε πολύ κοντινό πεδίο

•

•

•

•

•

FoP διατροφικές πληροφορίες μπορούν να 
δηλώνονται ως Eνέργεια μόνο ή Eνέργεια  μαζί 
με   λιπαρά, κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι

Η Ενέργεια  πρέπει πάντα να δηλώνεται ως kJ/
kcal ανά 100 γρ/ml και μπορεί επίσης να δοθεί 
και ανά μερίδα

ίπος, κορεσμένα, ζάχαρη και αλάτι μπορούν 
να δηλώνονται  ανά μερίδα μόνο, υπό τον όρο 
ότι το μέγεθος  και ο αριθμός της / των μερίδων 
 στη συσκευασία  αναφέρονται με σαφήνεια και 
τρόπο κατανοητό  για τον καταναλωτή

Οι πληροφορίες μπορούν  επίσης να 
δηλώνονται  ως % RI ανά 100 γρ/ml ή ανά 
μερίδα, υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση 
«προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου 
ενήλικα (8400kJ/2000kcal)» εμφανίζεται στη 
συσκευασία 

Επανάληψη διατροφικής  πληροφορίας στην 
πρόσθια πλευρά της συσκευασίας  πρέπει να 
είναι στην ίδια μορφή όπως και η κύρια δήλωση

Ενέργεια

«προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς   μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)» 
120 KJ (29 Kcal ) / 100 ml

«προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς   μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)»
120 KJ (29 Kcal ) / 100 g -  1 τεμ. = 12 g




