
Kako so označena pakirana živila?

Obvezne informacije na označbi so:
1 Ime živila pomeni kategorijo živila, na primer marmelada, sadni sok, topljeni sir … 
2 Seznam sestavin je naveden po padajočem vrstnem redu, na prvem mestu je sestavina, ki je je 

v izdelku največ. Posebej so označene snovi, ki lahko povzročajo alergije.
3 Neto količina je količina izdelka v času pakiranja: kilogram (kg), gram (g), liter (l), mililiter (ml).
4 Rok uporabnosti pomeni rok, do katerega je živilo lahko v prodaji oziroma uporabi. Pri hitro 

pokvarljivih živilih (na primer sveže mleko) se uporablja zapis »Porabiti do …«. Pri živilih, ki tudi 
po preteku roka ne pomenijo večjega tveganja za zdravje (na primer testenine), pa se uporablja 
zapis »Uporabno najmanj do …«.

5 Pogoji shranjevanja so navedeni, kadar so pomembni za varnost živila. 
6 Ime in naslov proizvajalca
7 Navodila za uporabo je treba navesti v primeru, ko potrošnik brez tega podatka živila ne bi 

mogel pravilno uporabljati.
8 Označba hranilne vrednosti je običajno predstavljena v obliki tabele ali besedila.
9 Država ali kraj izvora morata biti navedena v primeru, ko bi pomanjkanje tega podatka lahko 

zavedlo potrošnika, na primer pri mesu, ki je lahko pakirano v drugi državi, kot je bila žival vzrejena.

Prašek za pripravo  

PUDINGA  
z okusom burbonske vanilije  

iz ekološke pridelave

Iz babičine 
kuhinje

Prašek za pripravo pudinga  
z okusom burbonske vanilije  
iz ekološke pridelave
Za 500 ml (1/2 l) mleka

Navodilo za pripravo (4 porcije):
Od 500 ml (1/2 l) mleka odvzamemo 6 jedilnih 
žlic in jih zmešamo s praškom in dvema 
zvrhanima žlicama (40 g) sladkorja. Preostanek 
mleka zavremo. Odstavimo s kuhalne plošče, 
vmešamo pripravljeno zmes, postavimo nazaj  
na kuhalno ploščo in ob stalnem mešanju  
na kratko prevremo. 

Kuhan puding nalijemo v desertne skodelice 
ali stekleno skledo in ohladimo. Puding vlijemo 
v modelčke, ki smo jih prej splaknili s hladno  
vodo. Pustimo, da se puding dobro ohladi, nato 
pa ga zvrnemo iz modelčkov.

Sestavine: koruzni škrob*, 
naravna aroma burbonske 
vanilije.
* sestavine iz kontrolirane 
ekološke pridelave

Lahko vsebuje sledove jajc, 
mleka, soje in oreščkov.

Hraniti v suhem in 
hladnem prostoru.

Uporabno najmanj do:
10. 10. 2020

40 g  ℮

Povprečna hranilna vrednost
Puding, pripravljen iz 1/2 l mleka z 1,5 % maščobe  
in 40 g sladkorja, zadošča za 4 porcije in vsebuje na
porcijo:

100 g porcijo  
(145 g) PDV*

energijska 
vrednost

390 kJ
92 kcal

566 kJ
134 kcal

7 %

maščobe,
od tega nasičene  
maščobne kisline

1,4 g

0,8 g

2 g

1,2 g

3 %

6 %
ogljikovi hidrati,
od tega sladkorji

16,9 g
11 g

24,5 g
16 g

9 %
18 %

beljakovine 3 g 4,4 g 9 %
sol 0,1 g 0,15 g 2 %

* Priporočen dnevni vnos za povprečno odraslo osebo  
(8400 kJ/2000 kcal)

Proizvaja: Naravna hrana, d. o. o, 
Srečna ulica 8, 4000 Kranj 
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Kako so označena pakirana živila?

Nekateri znaki za prostovoljno 
označevanje živil 

Večina znakov za prostovoljno označevanje živil je namenjenih 
predvsem osebam, ki imajo določene zdravstvene posebnosti ali 
pa želijo živilo z določenimi lastnostmi in tako lahko hitro izberejo 
živilo, ki jim ustreza. S takim znakom proizvajalci živilo označijo 
prostovoljno. Živilo ta znak pridobi, če izpolnjuje določene 
zahteve, ki jih postavljajo različna združenja, društva. 

Znak Brez glutena dobijo lahko le živila, ki vsebujejo manj kot 20 
miligramov glutena na kilogram živila. Oznaka je pomembna za osebe 
s celiakijo in alergijo na gluten, o katerih si se že seznanil na strani 66.

Znak varovalnega živila si spoznal že na strani 65. Z njim so označena 
živila z nekaterimi lastnostmi, ki ugodno vplivajo na naše zdravje.

Dejavnost
Izdelaj svojo zbirko znakov 
kakovosti in blagovnih znamk. 
Na list papirja nariši razpredelnico s 
petimi stolpci, eno naslovno vrstico 
in petimi običajnimi vrsticami, ki 
naj bodo široke 5 centimetrov (glej 
ilustracijo). Doma preglej označbe 
na živilskih izdelkih in poišči tiste, 
na katerih so oznake blagovnih 
znamk in/ali znaki kakovosti. 
Želeno oznako izreži in jo nalepi 
v razpredelnico pod rubriko oznaka. 
Nato izpolni ostale rubrike.

Ponovim
1. Ob primeru označbe z embalaže ži-

vila na strani 75 razloži, kaj pomenijo 
posamezne obvezne informacije na 
deklaraciji.

2. Razloži, zakaj na jogurtu piše »Porabi-
ti do …«, na sladkorju pa »Uporabno 
najmanj do …«.

3. Naštej čim več razlogov, zakaj je 
dobro, da kupujemo živila z označbo 
Izbrana kakovost.

Moram vedeti
Pakirana živila imajo na embalaži določene oznake 
ter podatke, ki podajajo informacije o živilu. 
Podatki morajo biti zapisani v slovenskem jeziku, 
na vidnem mestu, čitljivo, jasno in razumljivo. 
Večina informacij na deklaraciji je obveznih. 
Za označevanje kakovosti živil se uporablja več 
znakov, s skupnim imenom jih imenujemo znaki 
kakovosti. Proizvajalci jih lahko uporabljajo na 
svojih izdelkih ob pogoju, da izpolnjujejo zahteve, 
ki so predpisane za posamezen znak kakovosti.

Slovarček:
sožitje – skupno bivanje

OZNAKA IME ŽIVILA SEZNAM SESTAVIN NETO  
KOLIČINA

IME IN NASLOV 
PROIZVAJALCA
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