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•

„Стратегия на Европа относно храненето, наднорменото тегло и здравословните
проблеми, свързани със затлъстяването“, май 2007 г. идентифицира възможните
области за действие и сътрудничество между държавите-членки с цел подобряване на
храненето и намаляване на риска от хронични неинфекциозни болести
•
•

Реформулирането на храните по отношение нивата на сол, мазнини, наситени и транс-мастни киселини и
захар в тях, намаляване енергийното съдържание на храните и размера на порциите на опакованите
храни и предлаганите в заведенията за обществоно хранене ястия
Превръщане на здравословния избор в най-лесен

• Европейския план за действие по храни и хранене на СЗО, 2015-2020 г. включва
прилагане на тези две практики от хранително-вкусовата промишленост със съдействието
на властите по обществено здраве и храни.
• Стратегия „От фермата до трапезата“, май 2020 - хармонизирано задължително
етикетиране за хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката и
разширяване на изискването с хармонизиране на доброволните схеми - до края на 2022 г.

• Заключения на Съвета относно етикетирането на хранителната стойност върху лицевата
страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и етикетирането на произхода
- декември 2020

В търсене на здравословен избор...
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Използване на доброволни схеми за
етикетиране на храните
Възможност за здравословен избор от потребителите
Критерии за ограничаване съдържанието на Наситени мастни
киселини, транс-мастни киселини, захари, сол, енергийна стойност

Реформулиране
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Лого
Графична схема

Повишаване
информираността
на потребителите

• Почти всички страни от Европейския съюз имат политики по
реформулиране на храните и повишаване предлагането и асортимента
на здравословни продукти на пазара.
• Критериите се разработват на база научни доказателства за наличие
на риск от хронични неинфекциозни болести при консумиране на
повишени количества от определени хранителни вещества или
наличие на здравни ползи при консумиране на дадени съставки или
храни.

В България, създаден през 2017 г.
Научно експертен съвет по хранене
• работи за реализиране на целите, залегнали в Рамката на
Европейския съюз за национални инициативи за определени
хранителни вещества;
• подготвя и предлага за обсъждане Национален план за подобряване
на хранителните продукти;
• определя гранични стойности за съдържание на сол, мазнини,
наситени мастни киселини и захари в приоритетни за страната групи
храни за целите на реформулиране;
• подготвя и обсъжда подходи за мониторинг на процеса на
реформулиране на храните и използване на доброволни схеми за
етикетиране на храните ;
• предлага конкретни инициативи и дава становища и препоръки във
връзка с развитието на държавната политика по реформулиране на
храните и намаляване натиска на маркетинга и рекламата на храни за
деца;
• подготвя формирането на Платформа за действие по обществено
здраве в областта на храненето към Министерството на
здравеопазването.

Етикетиране на лицевата страна на
опаковката (FOP) - Регулиране на
ниво ЕС
Регламент 1169/2011 за повишаване информацията на потребителите
• Задължителна хранителна информация при етикетиране
• Доброволен принцип - Допълнителни форми на представяне на
обявяването на хранителните стойности чрез други форми на етикетиране
на FOP
Критерии при представяне на информацията
- не трябва да заблуждава потребителя;
- да не е двусмислена или объркваща за потребителя;
- да се основава на научни данни

Доброволните схеми за етикетиране обединяват усилията на всички
заинтересовани страни
Хранителна
индустрия
Прилагане,
разработване

Правителст
во
регулиране,
контрол
обучение

Better
food
intake

НПО
обучение
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Наука
Критерии,
изследвания

Разработване на критериите
• Определяне от независими научни
групи
Наситени
мастни
киселини

• Базирани на последните научни
доказателства и международен опит
• Включване на всички групи храни и
напитки

Критерии
по групи
храни

• Прозрачни и ясни
• Приети на национално ниво от
компетентните органи
• Периодичен преглед и
усъвършенстване
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Наситени
мастни
киселини

Енергийна
стойност

Добавени
захари

Влакнини

Натрий/Сол

Негативни
Позитивни

комплексни
опростени

• GDA (НАСОКИ ЗА ДНЕВЕН ПРИЕМ)
• посочва количества на Енергия и хранителни вещества заедно с % от
препоръчителен дневен прием за порция (или 100 g или 100 ml)
• описателна и посочва стойност за всяко хранително вещество (
• не дава оценка за здравословност или хранителна стойност на продукта.
• Потребителите избират продукта в зависимост от информираността си.

• ЛОГО МОЯТ ИЗБОР/MY CHOICE LOGO
• Логото МОЯТ ИЗБОР (зелено за непреработени продукти и синьо за
другите продукти) се използва при етикетиране на хранителни продукти и
се основава на ниво на съдържание на определени количества наситени
мастни киселини, транс-мастни киселини, захар, сол и хранителни
влакнини.
• Критериите за допустимост (хранителните профили) се определят от
научен комитет
• Тази система е създадена през 2008 г. и се реализира в Холандия, но от
2017 год. спира използването й в Холандия.
• Използва се в по-малка степен в Белгия.

• ЛОГО КЛЮЧАЛКА/ KEYHOLE LOGO
• Логото КЛЮЧАЛКА (Keyhole) се използва от скандинавските страни при етикетиране на
храните. Символът "Ключалка" е разработен в Швеция през 1989 г.
• Систмата идентифицира хранителни продукти, отговарящи на здравословен хранителен
профил при 33 групи храни. Храните, обозначени със символа на ключалката, съдържат помалко мазнини и наситени мастни киселини, захари и сол и повече влакнини и
пълнозърнести съставки, отколкото хранителните продукти от същия тип, които не носят
символа.
• Критериите са определени от органите по здравеопазване и храни в скандинавските страни.

• Многостепенна светофарна схема/MULTIPLE TRAFFIC LIGHT (MTL)
• От 2013 г., правителството на Обединеното кралство прилага комбинирана схема за
етикетиране на храните, която включва допълнително на 100 г (или 100 мл) или за порция
• % от препоръчителен дневен прием (% GDA) и
• цветово кодиране, представени.

• Граничните стойности на отделните хранителни вещества по групи храни и съответния
цветови код са определени на база научни доказателства от Агенцията по стандарти за
храни.

• улеснява здравословния избор на потребителите (зелен код).

• Франция разработи и научно валидира нова система за етикетиране на храните
НУТРИ СКОР / “NUTRI-SCORE”, която беше приета от Френското правителство –
2017
• НУТРИ СКОР е система която ранжира храните по здравословност като използва
цветове и букви и се базира на изчисляване на скор на храната в зависимост от
съдържанието на енергия, обща захар, наситени мастни киселини и натрий, като се
отчита и съдържанието на плодове, зеленчуци, влакнини и белтък.
• Граничните стойности са разработени от Комитет за обществено здраве на
Министерството на здравеопазването

Европейски страни, които прилагат системи за
доброволно етикетиране
• 23 страни
• НУТРИ СКОР – Франция, Германия, Белгия, Испания, Люксембург,
Холандия и Швейцария

• Лого КЛЮЧАЛКА - Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Литва, Хърватска,
Македония
• Лого МОЯТ ИЗБОР - Холандия, Чехия, Полша, Белгия, Гърция, Испания
• Светофарен/цветен код GDA - Обединеното кралство
• Лого "Сърце" - Финландия, Словения
• Лого "Живей здравословно" в Хърватска
• Лого "Цяло зърно" в Дания

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

v.duleva@ncpha.government.bg

