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Etichetarea nutriþionalã a alimentelor a devenit normã obligatorie de mulþi 
ani însã, în ultima perioadã, Comisia Europeanã a recomandat întãrirea 
atenþiei care trebuie acordatã acestui aspect. În numerele anterioare ale 
revistei noastre, am fãcut referire la ultimele prevederi. Revenim ceva mai 
aplicat, vizate fiind produsele lactate.

Etichetarea 
nutriþionalã a 

produselor lactate

Principii generale ale Directivei Europene

Normele de etichetare nutriþionalã a 
produselor lactate sunt conþinute, la fel ca toate 
celelalte categorii de produse alimentare, de 
Directiva 90/496/CEE. Actul normativ european 
se referã la etichetarea nutriþionalã a produselor 
alimentare livrate ca atare consumatorului 
final ºi altor operatori de restauraþie colectivã 
(restaurante, spitale cantine etc.).

Directiva nu se aplicã apelor minerale naturale, 
nici altor ape destinate consumului uman, nici 
suplimentelor alimentare.

Etichetarea nutriþionalã este facultativã, însã 
devine obligatorie atunci când apare pe etichetã, 
într-o prezentare sau la publicitatea produsului o 
menþiune nutriþionalã.

Singurele menþiuni nutriþionale admise sunt 
cele care se referã la valoarea energeticã ºi la 
substanþele nutritive (proteine, glucide, lipide, 
fibre, sodiu, vitamine ºi minerale enumerate 
în anexa directivei), precum ºi acele substanþe 
care aparþin sau sunt componentele uneia dintre 
categoriile de substanþe nutritive prevãzute.

Informaþiile prezentate pe eticheta nutriþionalã 
se încadreazã fie în grupa 1, fie în grupa 2 în 
ordinea urmãtoare:

Grupa 1: cantitãþile de proteine, glucide ºi 
lipide; valoare energeticã.

Grupa 2: valoarea energeticã ºi cantitatea 
de proteine, glucide, zaharuri, lipide, acizi graºi 
saturaþi, fibre ºi sodiu.

În cazul în care se face o menþiune nutriþionalã 
referitoare la zaharuri, acizi graºi saturaþi, fibre 
sau sodiu, informaþia prezentatã este cea 
prevãzutã în grupa 2.

 
Opinia specialistului

Pentru a intra în detaliu ºi pentru a oferi o 
informaþie avizatã asupra etichetãrii produselor 
lactate, ne-am adresat domnului Cristian Popa, 
specialist în etichetarea alimentelor. Domnia sa 
a opinat:

”Etichetarea nutriþionalã a produselor lactate 
nu diferã de etichetarea nutriþionalã a tuturor 
alimentelor, cãci legislaþia este aceeaºi. Existã 
mai multe legi care stabilesc cadrul legal pentru 
etichetarea nutriþionalã a alimentelor, principalele 
acte normative fiind urmãtoarele: Directiva 
europeanã 90/496/CEE - privind indicarea 
valorilor nutritive pe etichetele produselor 
alimentare; Regulamentul (CE) nr 1924/2006 
- privind menþiunile nutriþionale ºi de sãnãtate 
înscrise pe produsele alimentare; Regulamentul 
(UE) nr 432/2012 - de stabilire a unei liste de 
menþiuni de sãnãtate permise.

Conform Directivei 90/496/CEE, substanþele 
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nutritive se împart în: macronutrienþi (proteinele, glucidele, grãsimile, 
fibrele, sodiu) ºi micronutrienþi (vitaminele ºi mineralele). Pentru a putea 
fi declaraþi pe etichetã, micronutrienþii trebuie sã se gãseascã în cantitãþi 
semnificative în aliment, adicã sã fie în dozaje de min 15% (7,5% pentru 
lichide) din Doza Zilnicã Recomandatã (DZR). 

Regulamentul (CE) 1924/2006 - conþine lista menþiunilor nutriþionale ce 
pot fi fãcute pe etichetã. De asemenea, în acest regulament sunt definite 
menþiunile nutriþionale ºi de sãnãtate. Exemple de menþiuni nutriþionale: 
"Valoare energeticã redusã", "fãrã grãsimi", "sursã de proteine" sau 
"light". Spre deosebire de menþiunile nutriþionale, menþiunile de sãnãtate 
pot fi fãcute doar cu autorizarea EFSA. Recent EFSA a publicat o listã de 
menþiuni de sãnãtate autorizate, cuprinsã în Regulamentul (UE) 432/2012. 

Regulamentul (UE) 432/2012 cuprinde o primã listã cu menþiuni de 
sãnãtate autorizate. Exemple de menþiuni de sãnãtate autorizate EFSA 
sunt urmãtoarele: "menþine constant nivelul colesterolului în sânge", "calciul 
este necesar pentru menþinerea sãnãtãþii sistemului osos", "proteinele 
contribuie la creºterea masei musculare", etc.

Important: textul menþiunilor nutriþionale ºi de sãnãtate trebuie sã 
coincidã 100% cu formularea din Regulamentele europene; niciun cuvânt 
nu poate fi modificat, cãci EFSA autorizeazã menþiunile "la cuvânt".

Despre etichetarea nutriþionalã a produselor lactate, incluzând aici 
atât menþiunile nutriþionale cât ºi pe cele de sãnãtate, meritã reþinute 
urmãtoarele menþiuni:

1. Termenul "probiotic" reprezintã o recomandare de sãnãtate destul 
de des întãlnitã la iaurturi. În ciuda numeroaselor studii existente, EFSA 
nu recunoaºte (nu încã, dar se pare c-o va recunoaºte în viitorul foarte 
apropiat) efectul "probiotic". Neavând autorizarea EFSA, utilizarea 
cuvântului "probiotic" este nelegalã. Prin urmare, este interzisã folosirea 
unor expresii gen: "iaurt probiotic" sau "culturi probiotice".

2. Deoarece produsele lactate conþin calciu, se pot face opt recomandãri 
de sãnãtate referitoare la calciu, conform Regulamentului 432/2012.  
Exemplu: “calciu este necesar pentru menþinerea sãnãtãþii sistemului 
osos”.

3. Pentru Culturile (vii) de iaurt, conform aceluiaºi Regulament 432/2012, 
existã o menþiune de sãnãtate ce poate fi fãcutã: “culturile vii din iaurt 
faciliteazã digestia lactozei din produsele alimentare la persoanele care au 
dificultãþi în ceea ce priveºte digerarea lactozei”.

4. Referitor la proteine se pot face trei menþiuni de sãnãtate: “proteinele 
contribuie la creºterea masei musculare”, “proteinele contribuie la 
menþinerea masei musculare” ºi “proteinele contribuie la menþinerea 
sãnãtãþii sistemului osos”.

Pentru a putea face menþiunile de sãnãtate referitoare la proteine, 
trebuie ca produsele lactate sã respecte urmãtoarea condiþie: minim 12% 
din valoarea energeticã a produsului lactat sã provinã din proteine.

5. Alte menþiuni nutriþionale ce se pot folosi la etichetarea preparatelor 
lactate includ: "conþine [denumirea substanþei]", "îmbogãþit cu [denumirea 
nutrientului]", "uºor", "light", "natural", "bogat în proteine".


