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Εισαγωγή
Αυτός είναι οδηγός για τις προϋποθέσεις του Κώδικα 
Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Code) Αυστραλίας 
Νέας Ζηλανδίας («ο Κώδικας») που έχει υιοθετηθεί στο νόμο 
περί τροφίμων από όλες τις Πολιτείες και Επικράτειες της 
Αυστραλίας. Ο οδηγός αυτός έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει 
μικρές επιχειρήσεις να ετοιμάσουν βασικές ετικέτες τροφίμων 
για λιανική πώληση. 

Ως δεικνύεται σε αυτό τον οδηγό, επιχειρήσεις τροφίμων 
θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Κώδικα για περισσότερες 
πληροφορίες αν:

> γίνονται ισχυρισμοί ή δηλώσεις που πιθανόν να ρυθμίζονται 
με κανονισμούς ή 

> το τρόφιμο έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις τοποθέτησης 
ετικετών για επιπρόσθετες πληροφορίες.

Αυτός ο οδηγός δεν καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις ή 
εξαιρέσεις που πιθανόν να εφαρμόζονται και δεν αντικαθιστά 
ανεξάρτητη νομική συμβουλή. Μπορείτε να πάρετε αντίγραφα 
του Κώδικα Πρότυπων Τροφίμων (Food Standards Code) από 
τον οργανισμό Πρότυπα Τροφίμων Αυστραλίας Νέας Ζηλανδίας 
[Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)] στην 
ιστοσελίδα: www.foodstandards.gov.au

Σημειώσεις
> Αναφορά σε αγκύλες [1.2.1] αναφέρεται στο σχετικό 

πρότυπο στον Κώδικα.

> Αναφορά σε αυτό τον οδηγό σε μικρό πακέτο σημαίνει 
ένα πακέτο ολικής έκτασης επιφάνειας μικρότερη από 100 
τετραγωνικά εκατοστόμετρα. [1.1.2]

Γιατί Έχουμε Ετικέτες Τροφίμων;
Οι ετικέτες τροφίμων παρέχουν πληροφορίες για να μας 
βοηθήσουν να πάρουμε πιο υγιεινές και πιο ασφαλείς επιλογές 
τροφίμων. Κάνουν τα πιο κάτω:

> Μας λένε ποιες διατροφικές ύλες και σε τι ποσότητες, 
περιέχονται στο προϊόν

> Μας προειδοποιούν αν ένα τρόφιμο περιέχει αλλεργίες
> Μας πληροφορούν αν το τρόφιμο είναι εκτός ημερομηνίας
> Όταν χρειάζεται, εξηγούν πώς να αποθηκεύουμε, 

ετοιμάζουμε ή μαγειρεύουμε το τρόφιμο που αγοράζουμε
> Καταγράφουν σε λίστα τα συστατικά του προϊόντος 
> Μας πληροφορούν από πού ήλθε το τρόφιμο.

Βασικά, οι ετικέτες τροφίμων είναι εκεί για να μας παρέχουν 
βασικές πληροφορίες για το τι είναι μέσα στο τρόφιμο που 
τρώμε και πώς να το χειριστούμε καλύτερα.

Σε τι τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται 
Ετικέτες; 
Οι ετικέτες τροφίμων για σκοπούς παροχής τροφίμων πρέπει 
να φέρουν την ταυτότητα του τροφίμου, υποχρεωτική 
προειδοποίηση και συμβουλευτικές δηλώσεις και 

διαβεβαιώσεις, σήμανση ημερομηνίας, οδηγίες χρήσης και 
αποθήκευσης, χώρα προέλευσης, τρόφιμα που παράγονται 
από τεχνικές γονιδίων και την ακτινοβολία τροφίμων. Δεν 
απαιτείται αυτές οι πληροφορίες να είναι στη ετικέτα τροφίμου 
όταν αυτές οι πληροφορίες δίδονται σε έγγραφο που 
συνοδεύει το τρόφιμο.

Σε όλα τα πακεταρισμένα τρόφιμα για λιανική πώληση πρέπει 
να τοποθετείται ετικέτα εκτός από τις εξαιρέσεις στο [1.2.1-6, 
1.2. 1-7 και 1.2.1-8].

Όταν εφαρμόζονται αυτές οι γενικές εξαιρέσεις σε γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα, ακτινοβολημένα τρόφιμα, ζυμωμένα 
κονιορτοποιημένα παρασκευάσματα και κατεργασμένα 
τρόφιμα, κάβα, βασιλικό πολτό ή τρόφιμα που περιέχουν 
εντόσθια τότε γραπτές πληροφορίες που ορίζονται στον 
Κώδικα πρέπει να εκτίθενται στην ετικέτα ή να εκθέτονται με το 
τρόφιμο.

Τι πρέπει να φαίνεται στη ετικέτα;
1. Το όνομα του τροφίμου
Τα πακεταρισμένα τρόφιμα θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με 
όνομα ή περιγραφή που δεν παραπλανεί τους καταναλωτές. 
Για μερικά τρόφιμα ο Κώδικας ορίζει το όνομα ενός τροφίμου 
ως προκαθορισμένο όνομα και αυτό το όνομα θα πρέπει να 
φαίνεται στην ετικέτα. 

Τρόφιμα με προκαθορισμένα ονόματα καταγράφονται σε λίστα 
στο [1.2.2.-2] 

Άλλα τρόφιμα που δεν έχουν ορισμένο προκαθορισμένο όνομα 
πρέπει να δώσουν ένα όνομα ή περιγραφή η οποία δείχνει την 
αληθινή φύση του τροφίμου. [1.2.2]

2. Αναγνώριση Παρτίδας και Κτιρίου [1.2.2]
Γενικά, οι ετικέτες τροφίμων πρέπει να περιέχουν πληροφορίες 
που αναγνωρίζουν το κτίριο όπου το τρόφιμο πακεταρίστηκε ή 
παρασκευάστηκε και την παρτίδα (δέσμη). 

Η παρτίδα συνήθως αναφέρεται σε τρόφιμο που 
παρασκευάστηκε ή πακεταρίστηκε μέσα σε χρονική περίοδο 
που δεν υπερβαίνει 24 ώρες. 

Δεν ορίζεται συγκεκριμένο είδος λέξεων.

Οι προϋποθέσεις αυτές συνήθως ικανοποιούνται αν το 
προϊόν έχει κατάλληλα σημανθεί με ημερομηνία και δείχνει τη 
διεύθυνση της επιχείρησης του κατασκευαστή ή συσκευαστή. 

Όταν η σήμανση δεν είναι επαρκής αναγνώριση τότε πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες 
είναι μέρος συστήματος που επινόησε ο κατασκευαστής ή ο 
συσκευαστής.

3. Το όνομα και η διεύθυνση [1.2.2]
Για σκοπούς ανάκλησης και επικοινωνίας η ετικέτα πρέπει 
να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης 
του κατασκευαστή, του συσκευαστή, του πωλητή και του 
εισαγωγέα του τροφίμου στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία.
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Χρειάζεται πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης, που να 
περιλαμβάνει: αριθμό οδού, όνομα οδού, πόλη ή προάστιο και 
πολιτεία. Ταχυδρομική Θυρίδα ή παρόμοια διεύθυνση δεν είναι 
αρκετή. 

4. Υποχρεωτικές συμβουλευτικές και 
προειδοποιητικές πληροφορίες [1.2.3]

Πιθανόν να απαιτούνται υποχρεωτικές συμβουλευτικές 
δηλώσεις, προειδοποιητικές δηλώσεις και ανακοινώσεις για 
ορισμένα τρόφιμα ή ύλες σε τρόφιμα στην ετικέτα. Υπάρχει 
πλήρης επίκαιρη λίστα στο Πρότυπο (Standard) 1.2.3.

5. Επισήμανση (Ετικέτες) συστατικών [1.2.4]
Με μερικές εξαιρέσεις οι ετικέτες τροφίμων πρέπει να 
περιλαμβάνουν δήλωση συστατικών (ο όρος συστατικό 
περιλαμβάνει προσθετικά).

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αλκοολικά ποτά, πακεταρισμένο νερό, 
μικρά πακέτα, προϊόντα γάλατος και κρέμας σε χρυσόχαρτο 
καπάκι γυάλινων μπουκαλών και όταν το όνομα του τροφίμου 
είναι πλήρης λίστα όλων των συστατικών. [1.2.4]

Κάποια συστατικά ή προϊόντα αυτών των συστατικών που 
πιθανόν να προκαλέσουν αντίδραση σε κάποιους καταναλωτές 
πρέπει να δηλωθούν (και όταν περιλαμβάνονται ως βοήθημα 
επεξεργασίας). 

Τα συστατικά αυτά είναι στη λίστα. [1.2.3-4]

Δήλωση για όλα αυτά τα συστατικά και τα προϊόντα τους 
επιβάλλεται για όλα τα τρόφιμα περιλαμβανομένων των 
εξαιρέσεων τοποθέτησης συστατικών σε ετικέτες πιο πάνω 
και στην τοποθέτηση σε ετικέτες πακέτων των μερίδων 
που περιέχονται μέσα σε εξωτερικό πακέτο αν το πακέτο 
μερίδας έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 30 τετραγωνικά 
εκατοστόμετρα. 

Όλα τα συστατικά πρέπει να είναι στη λίστα σε καθοδική 
σειρά εισερχόμενου βάρους. Αυτό σημαίνει ότι το συστατικό 
που υπάρχει σε μεγαλύτερη αναλογία είναι πρώτο στη λίστα 
και ούτω καθεξής. Πρόσθετο νερό πρέπει να δεικνύεται στη 
λίστα συστατικών εκτός αν χρησιμοποιείται για ενυδάτωση 
ή ανασύσταση συστατικών τροφίμων, αποτελεί μέρος 
ζωμού, άλμης ή σιροπιού που ήδη περιλαμβάνεται στη λίστα 
συστατικών ή αντιπροσωπεύει λιγότερο από 5% του τελικού 
τροφίμου.

Η θέση του νερού ή άλλων ασταθών συστατικών υπολογίζεται 
μετά από αφαίρεση για απώλειες κατά την κατασκευή.

Αν το τρόφιμο περιέχει συστατικό μίγματος (συστατικό που 
κατασκευάζεται από άλλα συστατικά) τα συστατικά σε αυτό το 
συστατικό μίγματος μπορούν είτε να δεικνύονται ατομικά στη 
λίστα ή να καταχωρούνται σε καθοδική σειρά αμέσως μετά το 
όνομα του συστατικού μίγματος όπως σε αυτό το παράδειγμα: 
Σοκολάτα γάλακτος (σάκχαρο, στερεά γάλακτος, βούτυρο κακάο, 
γαλακτωματοποιητή 476, γεύση).

Όλα τα τρόφιμα και προσθετικά σε συστατικό μίγματος που 
συνεισφέρουν 5% ή περισσότερο στο τελικό τρόφιμο πρέπει 
να δηλωθούν. Αν το συστατικό μίγματος συνεισφέρει λιγότερο 

από 5% στο τελικό τρόφιμο τότε μόνο προσθετικά που 
εκτελούν τεχνολογική λειτουργία και εκείνα τα συστατικά που 
πιθανόν να προκαλέσουν αντίδραση σε μερικούς καταναλωτές 
πρέπει να δηλωθούν.

Σε μερικά συστατικά είναι αρκετό να δηλωθεί το γενικό 
συστατικό του τροφίμου. Για παράδειγμα, ο όρος «βότανα» 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα μίγμα από δενδρολίβανο, 
θυμάρι και δυόσμο. Η γενική αυτή καταχώρηση συστατικών 
τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είδη που 
καταχωρούνται στη λίστα 10 του Κώδικα. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ο όρος «σάκχαρα».

Εφαρμόζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην χρήση των 
πιο κάτω γενικών όρων:

> οι όροι «δημητριακά» και «άμυλο» πρέπει να ακολουθούνται 
από το συγκεκριμένο όνομα του χρησιμοποιούμενου 
δημητριακού.

> ο όρος «ξηροί καρποί» πρέπει να ακολουθείται από το 
συγκεκριμένο όνομα του ξηρού καρπού. 

> οι όροι «λίπη» και «έλαια» πρέπει να προσδιορίζονται ότι 
προέρχονται από λαχανικά ή ζώα. Αν το λίπος ή το έλαιο 
είναι από φιστίκι, σόγια ή από σησάμι, πρέπει να δηλωθεί 
αυτή η προέλευση, και 

> ο όρος «ψάρι» μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τον όρο 
ότι το συστατικό δεν περιλαμβάνει οστρακόδερμα που 
πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά δηλώνοντας το όνομα του 
συγκεκριμένου οστρακόδερμου. 

Το όνομα του συστατικού θα πρέπει να διευκρινίζεται για 
να μην παραπλανάται ο καταναλωτής για το ποιόν ενός 
συστατικού, για παράδειγμα.

σκόνη τυριού 
ή 
ξηραμένα λαχανικά

Στην περίπτωση προσθετικού τροφίμου, το προσθετικό 
πρέπει να δηλωθεί είτε αναφέροντας το όνομα της τάξης 
του ακολουθούμενο από τον αριθμό του προσθετικού 
τροφίμου, ή από το όνομα της τάξης ακολουθούμενο από το 
προκαθορισμένο όνομα του προσθετικού, για παράδειγμα:

Χρώμα (102)
ή 
Χρώμα (Ταρτραζίνη)

Αν ένα προσθετικό τροφίμου δεν μπορεί να ταξινομηθεί με 
βάσει ένα από τα ονόματα της ταξινόμησης που καθορίζονται 
στον Κώδικα τότε θα πρέπει να δηλωθεί χρησιμοποιώντας το 
προκαθορισμένο όνομά του.

Η πρόσθεση αρωματικής ύλης πρέπει να δηλωθεί ως:

Αρωματική ύλη
ή 
Αρωματικό
ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο όνομα ή 
περιγραφή της αρωματικής ύλης. Όταν τα πρόσθετα 620, 621, 
622, 623, 624, 625, 627, 631 ή 635 χρησιμοποιούνται ως 
αρωματική ουσία πρέπει να δηλωθούν χρησιμοποιώντας τον 
αριθμό του κώδικα ή το όνομα του προσθετικού.
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Η προσθήκη καφεΐνης σε οποιοδήποτε τρόφιμο πρέπει να 
δηλωθεί.

Μερικές φορές όταν συστατικό ή προσθετικό φαγητού 
αντικαθίσταται από ένα άλλο συστατικό ή προσθετικό 
φαγητού που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό, μπορούν 
να καταχωρηθούν και τα δυο με την προϋπόθεση ότι είναι 
ξεκάθαρο ότι δηλώνεται αναπληρωματικό ή εναλλακτικό 
συστατικό ή προσθετικό. Για παράδειγμα, η καταχώρηση του 
συστατικού μπορεί να δηλώνει «καρθαμέλαιο ή ηλιανθέλαιο» 
ως εναλλακτικά συστατικά. [1.2.4]

Συστατικό, βοηθητικού μέσου επεξεργασίας ή προσθετικό που 
παράχθηκε χρησιμοποιώντας γονιδιακή τεχνολογία μπορεί να 
προϋποθέτει να δεικνύεται η δήλωση «γενετικά τροποποιημένο» 
με το όνομα του συστατικού, βοηθητικού μέσου επεξεργασίας 
ή προσθετικού, για παράδειγμα: απομονωθείσα πρωτεΐνη σόγια 
(γενετικά τροποποιημένη).

Εξαίρεση σε αυτή την προϋπόθεση εφαρμόζεται σε εξαιρετικά 
ραφιναρισμένα τρόφιμα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας ή 
προσθετικά από τα οποία το νέο DNA ή η πρωτεΐνη έχει 
αφαιρεθεί. Δεν απαιτείται να δηλωθούν αρωματικές ύλες 
που παράχθηκαν χρησιμοποιώντας γονιδιακή τεχνολογία αν 
προσθέτονται σε συγκέντρωση λιγότερη από 1γρ./Χλγρ του 
τελικού τροφίμου. [1.5.2]

Αν ένα τρόφιμο ή συστατικό σε τρόφιμο έχει ακτινοβοληθεί 
τότε αυτό πρέπει να δηλωθεί σε ξεχωριστή δήλωση στην 
ετικέτα ή στην λίστα συστατικών, για παράδειγμα:  

Επεξεργασμένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία 
ή 
Ακτινοβολημένο (όνομα τροφίμου)
ή
Βότανα (Ακτινοβολημένα) [1.5.3]

Για να αποφασιστεί αν ένα συστατικό, βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή προσθετικό πρέπει να προσδιοριστεί ως 
γενετικά τροποποιημένο ή ακτινοβολημένο, πρέπει να ληφθούν 
πληροφορίες από τον προμηθευτή του συστατικού.

6. Σήμανση ημερομηνίας [1.2.5]
Γενικά όλα τα πακεταρισμένα τρόφιμα με χρόνο διάρκειας 2 
χρόνων ή λιγότερη πρέπει να επιδεικνύουν ημερομηνία..

Το «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» έντυπο 
σήμανσης ημερομηνίας θα χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα 
πακεταρισμένα τρόφιμα. Τρόφιμο με σήμανση ημερομηνίας 
«ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» μπορεί να πωληθεί 
μετά τη λήξη της ημερομηνίας, με την προϋπόθεση ότι είναι 
ασφαλές και κατάλληλο για ανάλωση. Παραδείγματα που το 
«ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» θα χρησιμοποιηθεί 
περιλαμβάνουν τρόφιμα προς πώληση σε ράφι (όπως 
μπισκότα, είδη ζαχαροπλαστικής, κονσέρβες), κατεψυγμένα 
τρόφιμα, τα περισσότερα ωμά τρόφιμα που θα μαγειρευτούν 
πριν να φαγωθούν (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι) ή τρόφιμα που 
σίγουρα θα χαλάσουν πριν να γίνουν ανασφαλή.

Αν ένας κατασκευαστής ή συσκευαστής πιστεύει ότι για 
λόγους υγείας και ασφάλειας ένα τρόφιμο δεν πρέπει να 

αναλωθεί μετά από μια ορισμένη ημερομηνία η σήμανση 
ημερομηνίας «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί. Τρόφιμα με ετικέτα «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» δεν μπορούν να πωληθούν μετά την 
δεικνυόμενη ημερομηνία.

Τρόφιμα με χρόνο διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερη πρέπει να 
εκθέτουν σήμανση ημερομηνίας που τουλάχιστο θα δείχνει την 
ημέρα και το μήνα. Τρόφιμα με χρόνο διάρκειας περισσότερο 
από 3 μήνες θα πρέπει τουλάχιστον να δείξουν τον μήνα και το 
έτος.

Οποιεσδήποτε συνθήκες αποθήκευσης είναι απαραίτητες για 
να βεβαιωθεί ότι το τρόφιμο θα διατηρηθεί για την περίοδο 
που δεικνύεται από την μαρκαρισμένη ημερομηνία πρέπει να 
δείχνεται για παράδειγμα: 

Διατηρήστε το σε Κατάψυξη 
ή 
Αποθηκεύσετε το σε 5C ή χαμηλότερα.

Για ψωμί χρόνου διάρκειας λιγότερη από 7 ημέρες, η σήμανση 
ημερομηνίας «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ» μπορεί 
να αντικατασταθεί με σήμανση ημερομηνίας στο έντυπο:

ΨΗΘΗΚΕ ΓΙΑ (ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από 12 ώρες μετά τη 
ψήσιμο) 
ή 
ΨΗΘΗΚΕ ΤΗΝ (ημερομηνία) 

7. Συμβουλές για υγεία και ασφάλεια [1.2.6]
Αν χρειάζονται επιπρόσθετες οδηγίες για αποθήκευση ή χρήση 
τροφίμων από τον καταναλωτή για προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας οι οδηγίες αυτές πρέπει να δεικνύονται. Για 
παράδειγμα: Μετά από άνοιγμα βάλτε το στην κατάψυξη 

Ο Κώδικας προσδιορίζει συγκεκριμένες δηλώσεις που πρέπει 
να υπάρχουν σε πακεταρισμένους ακατέργαστους βλαστούς 
μπαμπού και γλυκείας μανιόκας. 

8. Πίνακας διατροφικών πληροφοριών [1.2.8]
Γενικά, όλες οι ετικέτες για πακεταρισμένα τρόφιμα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πίνακα διατροφικών πληροφοριών.

Με τον όρο ότι δεν γίνονται διατροφικοί ισχυρισμοί τότε 
επιτρέπονται εξαιρέσεις σε αυτή την προϋπόθεση στον πίνακα 
για τρόφιμα τα οποία πωλούνται σε εκδηλώσεις συγκέντρωσης 
χρημάτων, μικρά πακέτα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, 
πουλερικά, ή ψαρικά που πωλούνται ως μονά συστατικά, 
αλκοολικά ποτά, βότανα, φυτικές εγχύσεις και μπαχαρικά, ξύδι, 
αλάτι, τσάι και καφέ, ζελατίνη, προσδιορισμένα προσθετικά 
ή βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, νερό, περιλαμβανομένου 
μεταλλικού και πηγαίου νερού, πηκτική ουσία μαρμελάδας, 
κουτί για την παραγωγή αλκοολικών ποτών, κάβα και 
σάντουιτς, ρόλοι, κουλούρια και παρόμοια προϊόντα.

Η ετικέτα για παράδειγμα σε αυτό τον οδηγό παρέχει τον τύπο 
για πρότυπο πίνακα διατροφικών πληροφοριών για τρόφιμα 
που δεν εξαιρούνται.

Η ιστοσελίδα FSANZ website παρέχει εργαλείο επί γραμμής 
για να υπολογιστούν οι αξίες του πίνακα διατροφικών 
πληροφοριών για κάθε πρότυπο διατροφικής ιδιότητας.

www.foodstandards.gov.au
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Τρόφιμα που πρέπει να ανασυσταθούν ή τρόφιμα που 
στραγγίζονται πριν την κατανάλωση πρέπει να δείχνουν 
καθαρά ότι οι αξίες στον πίνακα είναι για τα ανασυσταθέντα ή 
στραγγισθέντα τρόφιμα. 

Όταν γίνεται ισχυρισμός για διατροφική ιδιότητα που δεν 
είναι στη λίστα του πίνακα προτύπων τότε ο πίνακας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον ισχυρισμό. 
Όταν ο ισχυρισμός γίνεται για μικρό πακέτο ο Κώδικας 
παρέχει εναλλακτικό τρόπο για να δηλωθούν οι διατροφικές 
πληροφορίες.

Ο Κώδικας εκθέτει επιπρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον πίνακα για ισχυρισμούς για χοληστερίνη, 
λιπαρά οξέα, ίνες, σάκχαρα ή υδατάνθρακες. [1.2.8]

9. Χαρακτηρισμός συστατικών (ετικέτα 
ποσοστών) [1.2.10]

Ο χαρακτηρισμός συστατικών ή στοιχείων πρέπει να δηλωθεί 
στη ετικέτα ως ποσοστό στο τελικό τρόφιμο. Η ετικέτα 
παράδειγμα σε αυτό τον οδηγό δείχνει δήλωση ποσοστού στη 
λίστα συστατικών.

Συστατικό ή στοιχείο είναι ένα χαρακτηριστικό συστατικό ή 
στοιχείο αν:.

> αναφέρεται στο όνομα του τροφίμου. 
> συνήθως συνδέεται από τον καταναλωτή με το όνομα του 

τροφίμου, ή 
> δίνεται έμφαση σε αυτό με λέξεις, εικόνες ή γραφικά στην 

ετικέτα.

Όταν ένα τρόφιμο πρέπει να ανασυσταθεί το ποσοστό μπορεί 
να δηλωθεί ως ποσοστό του ανασυσταθέντος τροφίμου με την 
προϋπόθεση ότι δεικνύεται καθαρά.

Το ποσοστό πρέπει να δηλωθεί είτε ως το πραγματικό ή το 
ελάχιστο ποσοστό με την προϋπόθεση ότι όταν χρησιμοποιείται 
το ελάχιστο, αυτό δείχνεται καθαρά.

Η προϋπόθεση για ένα πακεταρισμένο τρόφιμο να δείχνει 
το ποσοστό χαρακτηρισμού συστατικού δεν εφαρμόζεται σε 
αντικείμενα που καταχωρούνται στη λίστα Πρότυπο 1.2.10 - 3 

10. Χώρα προέλευσης [1.2.11]
Μια ετικέτα πρέπει να περιλαμβάνει χωριστή δήλωση που 
να προσδιορίζει την χώρα προέλευσης του τροφίμου. Η 
μορφή των λέξεων δεν καθορίζεται αλλά «Προϊόν της», 
«Παρασκευάστηκε στη» και παρόμοιοι όροι που έχουν την πιο 
κάτω έννοια:

> «Προϊόν της», «Παράχθηκε στη» και παρόμοιοι όροι σημαίνει 
ότι η προέλευση κάθε σημαντικού συστατικού είναι από 
τη χώρα που προσδιορίζεται και όλες ή ουσιαστικά όλες οι 
επεξεργασίες παραγωγής ή κατασκευής έγινε σε αυτή τη 
χώρα• και 

> «Παρασκευάστηκε στη», «Κατασκευάστηκε στη» «Παραγωγή 
Αυστραλίας» και παρόμοιοι όροι σημαίνουν ότι η φυσική 
κατάσταση του τροφίμου μετασχηματίστηκε σημαντικά στην 
χώρα από την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι προέρχεται και 
τουλάχιστο 50% του κόστους παραγωγής ήταν σε αυτή τη 

χώρα. Αν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο όρος αυτός τότε 
μπορεί να γίνει ειδική δήλωση, για παράδειγμα:

Κατασκευάστηκε στην Αυστραλία από εισαγόμενα συστατικά 
ή 
Πακεταρίστηκε στην Αυστραλία από τοπικά και εισαγόμενα 
συστατικά

Άλλες πληροφορίες στην ετικέτα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
εικόνες και γραφικά που παραπλανούν ή που συγκρούονται με 
την αρχική δήλωση για τη χώρα προέλευσης.

Πακέτο ολόκληρων ή κομμένων φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών που δεν κρύβει τη φύση ή ποιότητα του τροφίμου 
πρέπει να εκθέτει στο πακέτο ή σε επιγραφές που σχετίζονται 
με το τρόφιμο τη χώρα ή τις χώρες προέλευσης ή ότι το 
τρόφιμο είναι μίγμα τοπικών και εισαγόμενων προϊόντων.

11. Ισχυρισμοί υγείας (διατροφή, υγιεινή, και 
σχετιζόμενοι ισχυρισμοί) [1.2.7]

Οι ισχυρισμοί υγείας (διατροφή, υγιεινή και σχετιζόμενοι 
ισχυρισμοί) είναι εθελοντικές δηλώσεις που μπορούν να γίνουν 
από επιχειρήσεις τροφίμων σε ετικέτες τροφίμων (και σε 
διαφημίσεις). 

Υπάρχουν ισχυρισμοί υγείας που δεν επιτρέπονται. 
Λεπτομέρειες στο Πρότυπο 1.2.7

Το περιεχόμενο ισχυρισμών διατροφής σχετίζεται με κάποιες 
διατροφικές ή άλλες ύλες σε τρόφιμα – για παράδειγμα, 
«χαμηλή χοληστερίνη» ή «καλή πηγή διαιτητικών ινών».  

Οι ισχυρισμοί υγείας είναι για τη σχέση μεταξύ τροφίμων και 
υγείας. Υπάρχουν δυο τύποι ισχυρισμών υγείας:

> Οι Ισχυρισμοί υγείας γενικού επιπέδου αναφέρονται σε 
διατροφική ή άλλη ύλη σε τρόφιμα και την επίδρασή των 
στην υγεία – για παράδειγμα, «το ασβέστιο είναι καλό για 
οστά και δόντια». 

> Οι ισχυρισμοί υγείας ψηλού επιπέδου αναφέρονται σε 
διατροφική ή  άλλη ύλη σε τρόφιμα και την επίδρασή 
τους σε σοβαρή ασθένεια ή βιοδείκτη σοβαρής ασθένειας  
– για παράδειγμα, «δίαιτες με ασβέστιο που περιέχουν 
πολύ ασβέστιο μπορεί να λιγοστέψουν τον κίνδυνο 
οστεοπόρωσης σε άτομα 65 χρονών και άνω».

Οι ισχυρισμοί υγείας επιτρέπονται μόνο σε τρόφιμα που 
ικανοποιούν το κριτήριο βαθμολόγησης των διατροφικών 
χαρακτηριστικών (NPSC). Η ιστοσελίδα FSANZ παρέχει 
ηλεκτρονικό εργαλείο για να βοηθήσει στον υπολογισμό του 
κριτηρίου βαθμολόγησης των διατροφικών χαρακτηριστικών 
ενός τροφίμου. 

Σχετιζόμενοι ισχυρισμοί είναι θεωρήσεις διατροφικού 
περιεχομένου ή ισχυρισμοί για την υγεία που γίνονται με την 
άδεια ενός αναγνωριστικού οργανισμού.

Οι προϋποθέσεις για να γίνουν οποιοιδήποτε από τους πιο 
πάνω ισχυρισμούς εκτίθενται στο Πρότυπο 1.2.7.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα 
Australian Competition & Consumer Commission

http://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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Τι Πρέπει Να Μην Περιλαμβάνεται
Μια ετικέτα δεν πρέπει να περιλαμβάνει λέξεις, δηλώσεις, 
εικόνες ή γραφικά που αντιπροσωπεύουν κάποιο τρόφιμο ή 
τα χαρακτηριστικά του με αναληθή, παραπλανητικό ή απατηλό 
τρόπο. 

Για παράδειγμα, εικόνες ή γραφικά σε μια ετικέτα που εισηγούνται 
πώς μπορεί να ετοιμαστεί το τρόφιμο πιθανόν να χρειάζεται να 
συνοδεύεται από περιγραφικές πληροφορίες  όπως «ΣΥΝΤΑΓΗ», 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ» ή κάποια άλλη δήλωση για 
να βεβαιωθεί ότι δεν παραπλανιέται ο καταναλωτής για το 
περιεχόμενο του πακέτου.

Δηλώσεις που ρυθμίζονται από 
Κανονισμούς
Πέραν των εκτιθεμένων προηγουμένως πληροφοριών, οι πιο 
κάτω είναι μερικοί ισχυρισμοί και δηλώσεις που ρυθμίζονται με 
κανονισμούς οι οποίοι πιθανόν να ισχύουν:

Επισήμανση (ετικέτες) για αλκοολικά ποτά [2.7.1]

> Ισχυρισμοί ή δηλώσεις για μια βιταμίνη ή ορυκτό δεν μπορούν 
να γίνουν εκτός όπως επιτρέπεται από τον Κώδικα. Όταν ένας 
επιτρεπόμενος ισχυρισμός ή δήλωση γίνεται η ετικέτα πρέπει 
να δείχνει επιπρόσθετες πληροφορίες για τη βιταμίνη ή το 
ορυκτό χρησιμοποιώντας τη μορφή που προσδιορίζεται στον 
Κώδικα. [1.3.2];

> Οι ισχυρισμοί για ηλεκτρολυτικά ποτά, βρεφικές συνταγές, 
τρόφιμα για βρέφη, συμπληρωματικά αθλητικά τρόφιμα 
ρυθμίζονται• [2.9]

> Επιπρόσθετες δηλώσεις σε ετικέτες που προσδιορίζονται στον 
Κώδικα πρέπει να δείχνονται στις ετικέτες: 

- Τροφίμων που περιέχουν παραπροϊόντα σφαγίων 

- Κιμά κρέατος (όπου γίνεται αναφορά στην περιεκτικότητα 
σε λίπη) 

- ζυμωμένα κονιορτοποιημένα παρασκευάσματα και 
κατεργασμένα τρόφιμα

- Μορφοποιημένο κρέας ή μορφοποιημένα προϊόντα ωμού 
ψαριού 

- Μείγματα χυμών φρούτων ή λαχανικών 

- Βρώσιμα έλαια

- Ηλεκτρολυτικό ποτό 

- Κάβα 

- Διαμορφωμένα ποτά με καφεΐνη 

- Βρεφικές τροφές 

- Βρεφικές και Μετα-βρεφικές συνταγές 

- Συνταγή αντικατάστασης γεύματος, συμπληρωματικά 
τρόφιμα και συμπληρωματικά αθλητικά τρόφιμα 

- Μειωμένο άλας νατρίου

Περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγοί και ενημερωτικά δελτία για χρήστες παρέχουν μια 
πιο λεπτομερή ερμηνεία του Κώδικα. Μπορείτε να βρείτε 
παραδείγματα στις επικεφαλίδες  Βιομηχανία και Καταναλωτής 
(Industry and Consumer) στην ιστοσελίδα του FSANZ στο:  
www.foodstandards.gov.au

Αυτοί οι οδηγοί και συνδέσεις καλύπτουν: 
> Γενική επισκόπηση για ετικέτες τροφίμων• 

> Ετικέτα για τη χώρα προέλευσης (περιλαμβάνει και μη 
πακεταρισμένα προϊόντα)• 

> Παραστάσεις για τρόφιμα (Αλήθεια στην τοποθέτηση 
ετικέτας)•

> Τοποθέτηση ετικέτας για συστατικά•

> Τοποθέτηση ετικέτας για ποσοστά• 

> Προσθετικά τροφίμων• 

> Προειδοποιητικές και συμβουλευτικές δηλώσεις• 

> Σήμανση ημερομηνίας• 

> Πίνακες για θρεπτικές πληροφορίες• 

> Θρέψη, υγεία και σχετιζόμενοι ισχυρισμοί• 

> Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. 

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και από: 
The Food and Controlled Drugs,
(Τρόφιμα και Ελεγχόμενα Φάρμακα)
Department of Health,
Citi Centre Building,
11 Hindmarsh Square,
Adelaide SA 5000
Τηλέφωνο: 8226 7100
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

Σημαντική σημείωση: Οι πληροφορίες αυτές ίσχυαν το 
Σεπτέμβριο 2016 και μπορεί να άλλαξαν επομένως θα πρέπει 
να χρησιμοποιείτε αυτό το έγγραφο σε συνδυασμό με την πιο 
πρόσφατη εκδοχή του Κώδικα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο κάτω διατίθενται από 
αυτή την ιστοσελίδα: 

> Χώρα Προέλευσης Προϋποθέσεις για την επισήμανση 
(ετικέτες) για απακετάριστα τρόφιμα (Country of Origin 
Labelling Requirements for unpackaged foods)

> Έκθεση Kilojoules (kJ) σε Πολλαπλούς Τόπους Επιχειρήσεων 
Τροφίμων (Display of Kilojoules (kJ) at Multiple-Site Food 
Businesses)

> Αντίγραφο για προϋποθέσεις για την επισήμανση (ετικέτες) σε 
Πρότυπα ποτών για αλκοολικά ποτά.

Άλλες νομοθεσίες για επισήμανση (ετικέτες) 
Για πληροφορίες σχετικές με: 

Μέτρα και Σταθμά
Εθνικό Ινστιτούτο Μέτρησης
(National Measurement Institute) 
22-24 Furness Ave 
Edwardstown SA 5039
1300 686 664

Νομοθεσία Περί προκαταβολής δοχείου ποτών
Επικοινωνία: 

Environmental Protection Authority,
(Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος) 
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000
Telephone: 8204 1180
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Η Ετικέταl
Όταν μια ετικέτα περιλαμβάνει δηλώσεις, ισχυρισμούς ή άλλες πληροφορίες που επιβάλλονται από τον Κώδικα τότε πρέπει να 
γίνεται αναφορά στον Κώδικα για τους κανονισμούς και τις απαγορεύσεις που ίσως να ισχύουν.

BEST BEFORE  9 DEC 17
STORE AT OR BELOW -18oC

NUTRITION INFORMATION
SERVINGS PER PACKAGE - 4
SERVING SIZE - 175g

INGREDIENTS
WHEAT FLOUR, MEAT (MINIMUM 
25%), WATER, ANIMAL AND
VEGETABLE FAT, ONION POWDER, 
HYDROLYSED VEGETABLE 
PROTEIN, EGG, THICKENER(410),
SUGAR, MINERAL SALT (450),
SALT, COLOUR (150a), HERBS, 
PRESERVATIVE (223).

FINEFOOD CO,
20 MAIN ST,
ADELAIDE,
SOUTH AUSTRALIA,

PRODUCT OF AUSTRALIA

QUANTITY PER
175g SERVING

1615kJ

25.9g

20.6g

10.0g

23.6g

1.2g

471mg

ENERGY

PROTEIN

FAT – Total

-  Saturated

CARBOHYDRATE

- Sugars

SODIUM

All values are average quantities

QUANTITY
PER 100g

923kJ

14.8g

11.8g

5.76g

13.5g

0.7g

269mg

Meat Pies

700g

Όταν ένα τρόφιμο 
πακετάρεται 
χρησιμοποιώντας 
διάφορα βάρη ή 
ποσότητες ο αριθμός 
μερίδων σε κάθε 
πακέτο μπορεί να 
αντικατασταθεί 
από μερίδες κατά 
χιλιόγραμμο ή άλλη 
κατάλληλη μονάδα.

Ημερομηνία 
και συνθήκες 
αποθήκευσης

Η λέξη μερίδα μπορεί 
να αντικατασταθεί  
με την λέξη φέτα, 
δέσμη, πακέτο ή 
άλλη συνηθισμένη 
μονάδα μέτρησης 
περιλαμβανομένου 
μετρικού κυπέλλου ή 
μετρικού κουταλιού 
σούπας.

Δήλωση 
συστατικών σε 
καθοδική σειρά 
εισερχόμενου 
βάρους δείχνοντας 
το ποσοστό του 
χαρακτηριζόμενου 
συστατικού.

Όνομα του 
τροφίμου

Μέτρα και 
σταθμά.

Οι πληροφορίες στον πίνακα 
διατροφικών πληροφοριών πρέπει να 
δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι αξίες είναι 
ποσότητες μέσου όρου, ή αν μερικές 
είναι μίνιμουμ ή μάξιμουμ ποσότητες, 
δείξτε τις αξίες που είναι μίνιμουμ ή 
μάξιμουμ ποσότητες.

Δήλωση ονόματος και διεύθυνση 
επιχείρησης στην Αυστραλία ή 
τη Νέα Ζηλανδία και ξεχωριστή 
δήλωση για Χώρα Προέλευσης.

Αναγνωσιμότητα και Μέγεθος Εκτύπωσης 
Όλες οι απαιτούμενες λέξεις, δηλώσεις ή εκφράσεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά. Επιτρέπονται πληροφορίες σε άλλες γλώσσες αν 
δεν ακυρώνουν ή δεν είναι αντίθετες με τις πληροφορίες στα Αγγλικά. 

Εξαιρουμένων των απαιτούμενων προειδοποιητικών δηλώσεων δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο μέγεθος εκτύπωσης. Όμως, οι 
πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες, να εκτίθενται καθαρά και να είναι σε ευδιάκριτη αντίθεση με το φόντο.

Απαιτούμενες προειδοποιητικές δηλώσεις από τον Κώδικα πρέπει να είναι σε μέγεθος εκτύπωσης όχι μικρότερο από 3χλμ ή 1.5χλμ 
σε μικρά πακέτα. Πρότυπο 1.2,1 Υποδιαίρεση 6  1.2.1 - 25 
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σελίδα 1 Οδηγός Επισήμανσης (ετικέτες) Πακεταρισμένων Τροφίμων

Για περισσότερες πληροφορίες
Κλάδος Τροφίμων και Ελεγχόμενων Φαρμάκων 
(The Food and Controlled Drugs Branch),
Department of Health,
Citi Centre Building 
11 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000
Τηλέφωνο 8226 7100
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει αντίγραφο του Πρότυπου ποτών για 
τις απαιτούμενες επισημάνσεις (ετικέτες) για αλκοολικά ποτά.

Public – I1 – A1

Μη-Αγγλόφωνοι: Για πληροφορίες σε γλώσσες άλλες από την Αγγλική, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα SA Health και δείτε τις πληροφορίες για 
επισήμανση (ετικέτες) κάτω από το τμήμα πρότυπα για τρόφιμα  
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
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Νότια Αυστραλία. Κλάδος Τροφίμων και Ελεγχόμενων Φαρμάκων.
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Οδηγός για την επισήμανση (ετικέτες) πακεταρισμένων τροφίμων για λιανική 
πώληση. (Guide to the labelling of packaged food for retail sale).
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Τρόφιμα – Επισήμανση (ετικέτες) – Πρότυπα – Νότια Αυστραλία
(Food - Labelling - Standards - South Australia).
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363.192962099423
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