KAJ JE V PIVU?
Zaveza evropskih pivovarjev k navajanju sestavin
in informacij o hranilnih vrednosti
Uredba (EU) št. 1169/2011 opredeljuje pravni okvir za zagotavljanje informacij
potrošnikom o živilih. Uredba določa splošna načela, odgovornosti in zahteve za
pridobivanje jasnih, celovitih, primerljivih in čitljivih informacij za vsa živila in pijače.
Sestavine morajo biti navedene v padajočem vrstnem redu glede na težo. Informacije
o hranilnih vrednosti morajo biti zagotovljene na 100 ml za vse pijače.
Alkoholne pijače z več kot 1,2 % volumenskega deleža alkohola
so po Uredbi (EU) 1169/2011 izvzete iz odgovornosti navajanja
sestavin in informacij o hranilnih vrednosti.
Uredba pa obvezuje vse proizvajalce, ki prostovoljno
zagotavljajo te informacije, da to storijo v popolni skladnosti
z zgornjimi pravili. V zvezi z Informacijami o hranilnih
vrednosti, so lahko na alkoholnih pijačah nad 1,2 %
volumenskega deleža alkohola navedene samo energijske
vrednosti ali vseh sedem hranilnih vrednosti.

Hranilne vrednosti

na 100 ml

Energija

176 kj
42 kcal

Maščoba

0g
0g

od katere nasičena

3,0 g
< 0,5 g

Marca 2015 so pivovarji oznanili svojo zavezo k
postopnem uvajanju navajanja sestavin in
informacij o hranilnih vrednosti za piva po vsej EU,
in sicer v skladu s pravili, ki so določena v Uredbi
(EU) št. 1169/2011.

Ogljikovi hidrati

Združenje The Brewers of Europe podpira izvajanje z
razvojem in razširjanjem orodij za uresničevanje
regulativnih zahtev, za izpolnjevanj zaveze in priprave
orodij za metode računanja hranilnih vrednosti.

*Seznam sestavin in informacije o
hranilnih vrednosti za vzorčno pivo pri 5 %
volumenskem deležu alkohola

Predloge za spremljanje bodo uporabljene za letno
poročanje odstotkov predhodno pakiranih količin piva, ki
navajajo informacije, z dodatnimi informacijami prek spleta,
s katerimi lahko potrošnike obvestimo o točenem pivu.

od katerih sladkorji
Beljakovine
Sol

0,5 g
< 0,01 g

Sestavine:
voda, ječmenov slad, hmelj

“

Cenim odločnost in prizadevnost, s katerima se
združenje The Brewers of Europe in pivovarski
sektor zavezujeta k zagotavljanju informacij
potrošnikom. Pivovarje spodbujam, da
nadaljujejo z dobrim delom in me obveščajo
o napredku.

”

Vytenis Andriukaitis
Komisar EU za zdravje in varnost živil, 28. februar 2018
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