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To szkolenie dla osób zaangażowanych  
w tworzenie receptur, etykiet i treści 
marketingowych żywności z dodatkami 
technologicznymi (dodatki do żywności, 
żywność barwiącą, preparaty roślinne i inne) 
oraz dla przedstawicieli inspekcji. 

Unijna strategia „Od pola do stołu” 
przyczynia się do zmian receptur środków 
spożywczych. Dążenie do zrównoważonej 
żywności ze składnikami pozyskiwanymi  
z poszanowaniem środowiska aktualnie jest 
trendem, który wkrótce stanie się 
obowiązkiem. Konieczne będzie 
poszukiwanie nowych surowców, metod 
uprawy i przetwarzania.  

Takich innowacyjnych składników jest już 
dużo. Firmy chętnie zastępują nimi dodatki. 
Jednocześnie następuje zderzenie na linii 
wdrażania innowacji z regulacjami prawnymi. 
Przepisy i wytyczne bywają ograniczeniem w 
oferowaniu wartościowej żywności o prostym 
składzie, opatrzonej klarowną etykietą.  

Podczas warsztatu 27 września przybliżymy 
zagadnienie i omówimy je na 
przykładach.  ZOBACZ PROGRAM  

ZAPRASZAMY! 
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Czy ekstrakt barwiący może być 
zwykłym składnikiem? Jak go 
zadeklarować w wykazie?  

Jak sprawdzić, czy ekstrakt może 
być uznany za nieautoryzowany 
dodatek? 

Czy proszek z buraka zawierający 
naturalne siarczyny będzie 
konserwantem? 

Czy stosowanie gumy guar jako 
zagęstnika eliminuje stosowanie 
oświadczenia zdrowotnego? 

Jak zweryfikować deklarację 
dostawcy, że składnik jest „clean 
label”? 

Czy produkt barwiony żywnością 
barwiącą jest „bez (dodatku) 
barwników”? 

Jak wprowadzić innowacyjny 
składnik technologiczny na rynek?  

TECHNOLOGICZNE 
DODATKI DO ŻYWNOŚCI
stosowanie, znakowanie, 
marketing, wprowadzanie do obrotu 
Innowacyjne składniki zastępujące dodatki 
WARSZTAT ON-LINE 3 godziny  27 września 2022 r.

http://www.igifc.pl
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       PROGRAM (10:00-13:00)  
Stosowanie dodatków do żywności – aktualne przepisy 
i proponowane zmiany 30 min.  
•Czym jest dodatek do żywności i dlaczego jest to 
kluczowe dla określenia kategorii innowacyjnych 
składników? 
•Zasady stosowania dodatków (kategorie, wykazy – jak z 
nich korzystać) 
•Specyfikacje – czym są i na co zwrócić uwagę?  
•Planowane zmiany przepisów w zakresie dodatków (nowe 
specyfikacje itd.) 
Składniki pełniące funkcje tech. w żywności 30 min.  
•Kwalifikacja „zwykły” składnik vs. dodatek 
•Żywność barwiąca –kwalifikacja składnika i zasady 
znakowania?  
•Przykłady z rynku składników dodawanych w celach 
technologicznych i ocena legalności ich stosowania  
•Nowe aktualnie rozważane na poziomie unijnym dodatki – 
które? kiedy autoryzacja?  
PRZERWA 10 minut  
Znakowanie żywności z dodatkami – PRZYKŁADY  
30 min.  
•Jak (NIE) deklarować dodatków w wykazie 
•Jak opisywać dodatki poza wykazem? 
•„bez …/bez dodatku …/wolne od …” – WYTYCZNE 
Treści marketingowe dotyczące dodatków 
funkcjonalnych i technologicznych 30 min.  
•Przykłady oświadczeń zdrowotnych dla substancji 
dodatkowych i warunki ich stosowania w zależności od 
funkcji w produkcie końcowym.  
•Naturalny? Roślinny? Zrównoważony? składnik 
technologiczny i funkcjonalny – zasady stosowania treści – 
prawo i praktyka na podstawie przykładów z rynku.   
•Substancje dodatkowe a „prosty skład” 
•„bez cukru, tylko naturalna substancja słodząca”  
Zasady wprowadzania do obrotu dodatków 
funkcjonalnych i technologicznych 30 min.  
•Procedury wprowadzania do obrotu nowych 
innowacyjnych składników technologicznych – przegląd, 
niezbędne dane, terminy, koszty 
•Konsekwencje wprowadzenia dodatków bez 
odpowiedniej autoryzacji  

Sesja pytań i odpowiedzi 20 minut 
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PRELEGENTKI  
Joanna Olszak i Izabela Tańska  
Doradcy ds. Prawa Żywnościowego 
IGI FOOD LAW  

INFORMACJE 
ORGANIZACYJNE   
Koszt: 680 PLN (+23 % VAT, za udział 
1 osoby, udział i materiały pdf) 
RABAT 20% - przy zgłoszeniu i 
wpłacie do 26 sierpnia 2022 r. 
RABAT 40% -przedstawiciele inspekcji 
(rabat nie łączy się z innymi)  

Data: 27 września 2022 r. 
online ClickMeeting, 10:00-13:00  

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@igifc.pl    
+48 503 004 616 
Więcej o szkoleniu na 
www.igifoodlaw.com 
A może chcesz żebyśmy 
przeprowadzili takie szkolenie 
w Twojej Firmie? Napisz do nas!  

https://www.igifc.pl/formularz-zgloszeniowy/?id=145
http://www.igifoodlaw.com
http://www.igifc.pl

