Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Znakowanie żywności w praktyce
– podstawy prawne i ich interpretacja, w tym zasady dotyczące
podawania kraju pochodzenia podstawowego składnika

Termin szkolenia: 21.02.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: Katowice, ul. Stawowa 10

Prowadzący
Maciej
Wojciechowski

Absolwent Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w akredytowanych laboratoriach badawczych.
Wcześniej jako próbko biorca, pracownik laboratorium mikrobiologicznego, fizykochemicznego
oraz sensorycznego, obecnie Kierownik Działu Konsultacyjno-Szkoleniowego w firmie JARS S.A.
Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz doradztwem w zakresie prawa
żywnościowego (głównie w obszarze znakowania żywności).

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
10.02.2020
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Zakres rozporządzenia PEiR nr 1169/2011.
Omówienie danych wymaganych na etykiecie:
➢ Ustalanie nazwy,
➢ Wykaz składników, w tym składniki alergenne,
substancje dodatkowe, ilościowa zawartość
składników, kategorie składników,
➢ Data minimalnej trwałości,
➢ Ilość netto,
➢ Dane producenta,
➢ Instrukcja użycia,
➢ Kraj lub miejsce pochodzenia.
Znakowanie wartością odżywczą (obligatoryjne
i dobrowolne informacje).
Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący tolerancji
zawartości składników odżywczych.
Podawanie kraju lub miejsca pochodzenia
podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE)
Znakowanie żywności nieopakowanej.
Oświadczenia żywieniowe, zdrowotne oraz
deklaracje marketingowe.
Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania
wynikające z Rozporządzenia MRiRW z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
Warsztaty – wykorzystanie zdobytej wiedzy
w weryfikacji przykładowych etykiet.

Na adres: szkolenia@jars.pl

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:
+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

Koszt szkolenia:
649 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu jednej osoby z firmy.

599 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu 2 lub więcej osób z firmy.

Koszt obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu oraz przerwy
kawowe i obiad.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w naszym Biurze Centralnym oraz 5 oddziałach regionalnych

Filia „Poznań”

Filia „Olsztyn”

60-622 Poznań
ul. Warmińska 1
tel. (48) 61 669 8110
poznan@jars.pl

10-683 Olsztyn
ul. Trylińskiego 12/107
tel. (48) 89 650 5131
olsztyn@jars.pl
CENTRALA
05-119 Legionowo
Łajski, ul. Kościelna 2a
tel.(48) 22 783 1734
sekretariat@jars.pl

Filia „Wrocław”

Filia „Leżajsk”

51-128 Wrocław
ul. Warciańska 41
tel. (48) 71 738 11 89
wroclaw@jars.pl

37-300 Leżajsk
ul. Żeromskiego 3
tel. (48) 17 283 2222
lezajsk@jars.pl
Filia „Południe”
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7
tel. (48) 32 600 0103
myslowice@jars.pl
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