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Wartość odżywcza

Badania produktów spożywczych



Wartość odżywcza informuje 
o ilości poszczególnych 
składników odżywczych, które 
zawierają się w 100 g lub 100 ml 
danego produktu. 
Ma na nią wpływ zarówno rodzaj 
produktu, jak i sposób jego 
wytwarzania, dobór surowców 
i półproduktów oraz metod ich 
przetwarzania i przechowywania.

Badanie fizykochemiczne w zakresie 
wartości odżywczej daje informację 
o zawartości składników 
odżywczych produktu, takich jak: 

Ÿ białko,
Ÿ tłuszcz, 
Ÿ kwasy tłuszczowe, 
Ÿ węglowodany, 
Ÿ cukry, 
Ÿ błonnik, 
Ÿ witaminy, 
Ÿ składniki mineralne,
Ÿ wartość energetyczna. 

Dane dotyczące wartości 
odżywczej podawane są zwykle   
w formie tabeli na opakowaniu. 
Zawartość poszczególnych 
składników odnosi się do 100 ml 
lub 100 g produktu, w zależności 
od jego formy. 

akredytowaną analizę zawartości składników odżywczych, 
takich jak: białko, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, 
węglowodany, cukry, błonnik, witaminy, składniki 
mineralne oraz wartość energetyczna,

obliczenie wartości  wskazanego dziennego spożycia GDA
(ang. Guideline Daily Amount),

dodatkową usługę weryfikacji etykiet środków spożywczych 
w zakresie ich zgodności z aktualnymi wymogami 
prawnymi.

Wartość odżywcza
Droga do świadomego wyboru żywności

Od 2016 roku znakowanie środków spożywczych wartością 
odżywczą jest obowiązkowe. Dokładne wytyczne i zalecenia 
znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 
które ujednolica wymogi względem znakowania żywności.

Informacja o wartości odżywczej podana na etykiecie produktu 
pozwala konsumentom dokonywać świadomych wyborów, jest 
drogą do edukacji w zakresie zdrowego żywienia, a w szerszym 
ujęciu, stanowi pomoc w walce z otyłością.

NASZA OFERTA

Wyposażone w specjalistyczny sprzęt nowoczesne laboratorium 
WESSLING Polska sp. z o.o. oraz grono naszych ekspertów 
oferujących wsparcie na każdym etapie zmagań na drodze 
do bezpieczeństwa żywności,  to gwarancja rzetelnych 
i niepodważalnych wyników badań. Oferujemy:

Wartość odżywcza w 100 g produktu:

Wartość energetyczna 1456 kJ / 343 kcal

Tłuszcz
- w tym kwasy 
tłuszczowe nasycone

1,2 g

0,3 g

Węglowodany
- w tym cukry

72 g
1,5 g

Białko 10 g

Sól 0 g



WESSLING Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy 
akredytowanych laboratoriów badawczych, działających w obszarze 
badań środowiska i żywności. Zajmujemy się pobieraniem i badaniem 
próbek środowiskowych (gleby, odpady, woda, ścieki) oraz próbek 
żywności i pasz. Wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery i jakości powietrza wewnątrz budynków. Świadczymy usługi 
z zakresu konsultingu środowiskowego - opracowujemy wnioski, 
pozwolenia i ekspertyzy oraz przeprowadzamy audyty środowiskowe, 
BHP i PPOŻ. Służymy wiedzą ekspercką uczestnicząc w konferencjach 
i prowadząc szkolenia. Dbając o środowisko i żywność przyczyniamy się 
do pozytywnych zmian w naszym środowisku, bo odpowiedzialność 
społeczna to nasza dewiza.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

WESSLING Polska sp. z o.o.

WWW.WESSLING.PL

ul. Jasielska 7A
60-476 Poznań
E-mail: zywnosc@wessling.pl
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