I. Zmiany w ustawie o bezpieczeostwie żywności i żywienia z dnia 28
listopada 2014 r. (Dz. U. z 9 stycznia 2015 r., poz. 35).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku - wchodzi
w życie z dniem 1 września 2015r.

Nadal obowiązują zapisy ustawy:
 Art. 3. ust. 3.pkt 56
Definicja zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
 Art. 72. ust. 1-5
Przechowywanie próbek żywności
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007 r w sprawie pobierania
i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
(DZ.U. z 9 maja 2007r. nr 80, poz. 545).
 Art. 72. ust. 6
Minister właściwy do spraw zdrowia może określid, w drodze rozporządzenia, wymagania
obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, mając na
względzie normy żywienia oraz wymagania zdrowotne.
/Ustawa o bezpieczeostwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r. (t. j. Dz. U. z dn. 30
kwietnia 2015 r. poz. 594)/

II. Wymagania, jakie muszą spełniad środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci w przedszkolach.
Celem zmian jest:
1. Poprawa w zakresie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym , poprzez
ograniczenie dostępności na terenie przedszkoli, środków spożywczych
zawierających znaczne ilości składników niekorzystnie wpływających na ich
zdrowie i rozwój.

2. Określenie grup oraz wymagao środków spożywczych, jakie będą musiały
spełniad , stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych placówkach.

Cel zastosowanych kryteriów dla produktów spożywczych :
1. Ograniczenie spożycia:


cukrów prostych (również substancji słodzących),



tłuszczu, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego,



soli /sodu .

/ Potrawy nie mogą byd dosalane i dosładzane po procesie ich przygotowania/.
2. Promowanie spożycia:


owoców i warzyw,



żywności bogatej w wapo ,



wody.

3. Prowadzenia dokumentacji umożliwiającej:


identyfikowalnośd wszystkich produktów spożywczych,



określenia źródła pochodzenia wszystkich surowców, półproduktów i produktów.
/Wszystkie produkty spożywcze powinny pochodzid ze sprawdzonego
i udokumentowanego źródła/.
/Zgodnie z art. 18 pkt.2. rozporządzenia (WE) nr 178/2002 /.

