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Alergeny w zyvvności
obecnie coroz częściei mówi się o różnych reokcioch niepożqdonych

{m.in. ze strony przewodu pokormowego) no skłodniki czy substoncie
wyĘpuiqce w Ąłvności. DloĘo ież w przepisoch prownych ustolono
zostoło listo skłodników olergenrrych oroz ich pochodnych, które noiczg
ściei połoduiq olergie czy nieicleroncie pokormorare. oĘmuie ono 'l4

koĘorii produktów, łokich iok zbożo zowieroiqce gluten (pszenico, zyto,

ięczmień, owie9 orkisą komut lub ich odmioryl, ioio, mleko (łqcznie z lok-
iozq}, soią ryĘ, skorupioki, mięczoki, orzeszki ziemne {orochidorve} oroz
pozostołe rodzoie orzechów {m.in. migdoły, orzecĘ loskowe, orzechy
włoskĘ orzechy nerkowco, orzeszki pekon, orzechy brozyliiskią orzechy
pistocio'rle)' Ponodio no liście znoiduie się seler, gorczy€o/ nosiono sezo-
mu, łubin oroz z substoncii dodo*owych - dwutlenek siorki i sicrczyny.

5kłodniki olergenne deklororrone no opokowonioch

Dlo osób z olergiq no pokorm, nietoleronciq, czy osób prec}yspo-
nowonych do tego typu zoburzeń stonu zdrowio dosĘp do informocii
o sHodnikoch olergennych iest szczęólnie wożny. lstnieje obowĘzek
wykozywonio obecności skłodników olergennych' Możemy się o nich
dowiedziec, czyłriqc informocie o skłodzie produktu, umieszczone no
opokowonioch. W wykozie skłodnikół żywności możemy znoleźć od-
niesienie zostosowonęo skłodniko do źrodło olergennęo, np. ,,mqko
pszenno", ,,mqko soiowo", ,,biołko ioio", "biołko soiowe" cry ,,bicł|a
mleko". W przypodku stosowonio lecytyny z soi znoidziemy w wykozie
sHodników określenie,,lecytyno soiowu".

No opokowoniu produkfu skłodniki olergenne muszq być podowone
w sposób wyroźnie odróżnioiqcy tę informocię od reszty skłodników, np.
zo pomocq innego kroiu lub koloru czcionki. Od 13 grudnio 2AM r. wy-
móg ten będzie obowiqzkowy do stosowoniq przez plroducentóv. Celem
tokięo sposobu deklorowonio skłodników olergennych iest ułotwienie
konsumentowl odnolezienio potrzebnych informocii o skłodzie produktu,
o zotem również umożliwienie osobom z olergiq lub nieioleroncic poko"
mo,vq prowidłołęo wyboru produktów spożywczych, kłóry pozwolo no
komponowonie diery eliminuiqcei sHodniki b$qce przyczynq niepożqdo-
nych reokcii ze strony orgonizmu. W przypodku produktów, dlo których
nie iest wymogone podowonie wykozu skłodników, informocie o skłodni-
koch olergennych wskozuie się w noĘpuiqcy sposób np. w przypodku
win do kłórych zostosowono siorczyny - ,,zowiero siarczyny'|. Częsio iuż
somo nozwo p'roduktu slranowi informocię o skłodnikoch olergenrrych, np.
określenio: "mqko pszenno" ey "koszo ięczmienno" wskozuiq, że mqko
zostoło wyprodukor,'rono z pszenicy, o koszo z ięczmienio. W przypodku
tokich produktów nie iest wymogone dodotkowe oznoczonią iż zowie-
roiq gluten. No połkoch sklepowych możemy również znąleźć produkty,
których elykiety zowieroiq np. informocie o noĘpuiqcei treści: ,,produkt

może zowieroć ślodo.rrc ilości soi, mleko, orzechów orochidowych, pi'. '".
Zomieszczonie przez producenlów Ęo sformułowonio zwiqzone iesł
z foktem. iż mogło doiść do zonixzyszczenio produku sHodnikomi oler-
gennymi. np. w kokcie procesów iechnologicznych, pr.y stosowoniu tei

somei linii produkryinei' Musimy pomiętlcć, że dlo ońb z olergiq nowet
mołe ilości tych skłodnikóv mogq wywołoć reokcie niepożqdone.

żywno3ź nieopokowono o skłodniki olergenne

Done wskozuiq, iż większość reokcii olergicznych no zywność możno
było przypisoc spożyciu żywności nieopokowonei, poniewoż konsumenl
proktycznie nie mioł dosĘu do informocii o sHodzie tokich produktrav.
Od 13 grudnio 2014 r., zgodnie z nowymi przepisomi prownymi infor-
mocie o obecności skłodników olergennych w produktoch spożywczych
powinny być podowone nie tylko w odniesieniu do żywności opokono-
nei, ole również w odniesieniu do żywności nieopokowonei, oferonvonei
no wogą czy w plocówkoch gostronomicznych {stołówkoch, boroch, re-

słrcurocioch)' Przykłodouo w resfrcurocioch toko informocjo męłoĘ być
wskozono w korcie menu.

€o oznqczo określenie rrprodukt bezglutenorv1/?

Gluten iest biołk;em wysĘuiqcym w zbożoch rokich iqk pszenico,
żfio, ięczmień oroz we wszyd{<ich produktoch zowieroiqrych skłodniki
ztych Mż. Tęo biołko nie mogq spożywoć osoby z celiokiq i olergiq
no glulen. No rynku coroz częściei możno spotkoć produkty oznoczone
informociq ,,produkt bezglutenowy". określenie to oznoczo, że zowońość
glutenu nie przekroczo 2a mg/kg produktu i iest bezpieczno dlo osób,
ktcre muszq eliminowoć go ze swoiei diety'
No liście sHodników olergennych wymieniony iest równieź o,vies. Wyniko
ło z foktu, że powszechnie dosĘpne przetwory z owso sq zonieczysz-
czone biołkomi pochodzqcymi zs zńż glutenowych i nie powinny być
spożywone przez osoby z celiokiq i olergiq no gluten. Notrrmiosl no ryn-
ku dosĘpne sq bezglutenowe przetwory ze speciolnie produkowonego
i przetworzonęo owsq, które mogq być stosowone w diecie bezglułe-

nowej.
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