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Gluténmentes
élelmiszer
Olyan ember számára fogyasztható 
élelmiszer, mely nem tartalmaz búzát, árpát, 
rozsot.



Hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz
Az élelmiszer csak természetesen előforduló 
cukrokat tartalmaz. Az élelmiszert nem 
édesítették kristálycukorral, mézzel, 
melasszal, fruktóz tartalmú kukoricasziruppal, 
malátasziruppal vagy cukornád sziruppal.



25% kakaó
A termék legalább 25% a kakaótartalma.



Alkohol
Alkohol fogyasztása terhes nőknek nem 
javasolt.



Szelektív gyűjtés
Használat után az üres üveget 
újrahasznosítás lehetőségére hívja fel a 
figyelmet.



Tanúsítvány
Az EAC Eurázsiai Gazdasági Unióban 
előállított és exportálható termék 
tanúsítványa.



Élelmiszer biztoság
A szimbólum azt jelzi, hogy a termékben 
használt anyag biztonságosnak tekinthető az 
élelmiszerrel való érintkezés szempontjából



Újrahasznosítás
Jellemzően az alábbi csomagolások esetében 
használják: tejtermékek dobozai (joghurtok), 
mustár, ketchup, majonéz flakonjai, műanyag 
edények készülnek belőle. Szintén 
újrahasznosítható műanyagról beszéltünk.



Csomagolás
2001. Májusától már Magyarországon is 
lehetőség van a ZÖLD PONT jel használatára, 
amely a csomagolt terméken azt 
szimbolizálja, hogy az a gyártó, amely 
szerződött az Öko-Pannon Kht- val fizet azért, 
hogy a termékei csomagolását visszagyűjtsék 
és újra hasznosítsák. A jel megléte nem 
jelenti azt, hogy a termék környezet 
barátabb, mint bármely ugyan olyan termék.



Csomagolás
Polietilénből készült csomagolás.



Csomagolás 
összetétele
84 C/PAP / PapAI (84% papír a többi 
fennmaradó rész 
kartonpapír/műanyag/aluminium)



Újrahasznosítás/Minős
ítés
Azt garantálja, hogy az erdőben kitermelt 
fától egészen a kész termékig ellenőrzött 
úgynevezett „Felügyeleti Láncon” belül 
marad a termék



Környezetvédelem
A környezetre veszélyes piktogram arra utal, 
hogy az adott anyag veszélyes a környezetére 
és vízi toxicitást okoz. Kerülni kell az 
anyagnak a környezetbe való kijutását. A 
kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz.



Környezetvédelem
Fémekre korrozív hatású lehet, súlyos égési 
és látási károsodást okoz. 

Óvintézkedések:

• A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet 
belégzése tilos 

• A használatot követően a bőrfelületet 
,amely érintkezett az anyaggal, alaposan 
meg kell mosni.

• Védőfelszerelés viselése kötelező

• Elzárva tárolandó, az eredeti edényben 
tárolandó



Környezetvédelem
Általában mosószerek, WC tisztítószereknél 
találkozhatunk ezzel a jellel. 

Károsítja a közegészséget és a környezetet 
mert a légkör felső rétegeiben lebontja az 
ózont.(Légúti irritáció, álmosság, szédülés, 
bőr- és szemirritáció léphet föl, ha nem 
tartjuk be az óvintézkedéseket)

Óvintézkedések:

• A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet 
belégzése tilos 

• Ha bőrre kerül: bő szappanos vízzel kell 
lemosni

• Lenyelés esetén azonnal forduljon 
orvoshoz



Környezetvédelem
„Tidyman” Az eredetileg Nagy-Britanniából 
származó logó a szemetelés ellen hívja fel a 
figyelmet. A hulladékot a megfelelő helyre 
tegyük.



Környezetvédelem
Az alábbi címke arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az elektronikai hulladékok 
(akkumulátorok, szárazelemek, okoskütyük) 
ne kerüljenek a hagyományos hulladékok 
közé. A környezetünkre ártalmas 
hulladékokat helyezzük el az áruházakban 
kijelölt gyűjtőkben vagy szabaduljunk meg 
tőlük visszavételi akciók alkalmából.



Környezetvédelem
Környezetbarát, környezetkímélő termék. A 
piacon előnyt élveznek azok a termékek amik 
bizonyítottan kisebb mértékű terhelést rónak 
a környezetükre.



Környezetvédelem
Elsősorban kozmetikai és háztartási 
termékeken fordul elő. A terméket nem 
tesztelte állatokon sem maga a cég, sem a 
bedolgozó laborok vagy beszállítók. A 
cégeknek kötelességük évente egy független 
bizottsággal felülvizsgáltatni 
tevékenységüket.



Köszönöm a figyelmet!
Szebelédy Csaba Zoltán



• https://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/taplalkozas/glutenmentesen-etkezne-ime-az-alapszabalyok/93en2hx

• korkorosgazdasag.hu/home_slider/okocimke-kisokos/

• Trobolt.blog.hu/2015/11/04/a_veszelyt_jelzo_piktogramok_bemutatasa_674

• Tudatosvasarlo.hu/termekcimke/kornyezetre-veszelyes/

• https://www.papyrus.com/huHU/services/page_00000CEO/A-Papyrus-Hung%C3%A1ria-megkapta-az-FSC%C2%A9-%C3%A9s-a-PEFC%E2%84%A2-
min%C5%91s%C3%ADt%C3%A9st-.htm

• https://sites.google.com/site/recyclecodes/recyclecodes

• https://www.sgs.hu/hu-hu/industrial-manufacturing/services-related-to-production-and-products/product-certification/eac-eurasian-union-conformity-certification-services

• https://en.wikipedia.org/wiki/Food_contact_materials

• https://csokoladevilag.hu/csokolade-eletmod-3/csokolade-fajtak.html

• http://napitaptudas.blog.hu/2016/05/26/cukormentes_vagy_hozzaadott_cukrot_nem_tartalmaz_nagyon_nem_mindegy_742

• https://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/taplalkozas/glutenmentesen-etkezne-ime-az-alapszabalyok/93en2hx

Források:


