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Vec
Žiadosť o usmernenĺe vo vecí konzervačných látok v čerstvom pečive s náp|ňami.

Požiadali ste nás o usmernenie vo veci konzervačných látok v čerstvom pečive s náplňami
vzhlädom na zásady prenosu prídavnej látky, a tÔ ako označovania zloženia ,tak aj označovania slovom
,,čerstvé", ak na výrobu tohto pečiva boli použité náplne obsahujúce konzervačné látky.

Podľa 5 2 písm. i) je čerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktoni sa vyrába bez
použitia konzervačných látok, bez predpečenĺa a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od
upečenia, ak ide o chlieb, ak ide o pečivo, najneskôr do 12 hodín od upečenia. Použitím konzervačných
látok pri výrobe pečiva sa rozumie pridanie konzervačných látok priamo do múky alebo do zmesĺ,
z ktorej sa pripravuje cesto, alebo priame pridanie do cesta, a to v množstve, ktoré má technologĺckú
funkciu. Ak sa pečĺvo vyrába s náplňou, tak použitím konzervačných látok je aj jeho priame pridanie do
náplne a taktiež v množstve, ktoré má technologickú funkciu pre celý výrobok.

Prenos konzervačných látok do pečiva s náplňou, napríklad marmeládou, nátierkou, dŽemom
a pod. sa nepovažuje za pridávanie konzeruačných látok do potravín, pretože ide o množstvo, ktoré
v celom výrobku nemá technologĺckú funkciu,

takomto prĺpade nebalený pekársky výrobok s náplňou možno označiť slovom ,,čerstvý,,, ak
splňa ostatné podmienky podl'a s 2 pÍsm. i), t. j,, že nie je predpečený a ponúka sa spotrebiteľovi
najneskÔr do 12 hodín od upečenĺa.

Prídavné látky sa nemusia uvádzať v označenÍ zloženia, ak sa nachádzajú v danej potravine iba
na základe toho, že ich obsahovala niektorá zložka tejto potraviny v súlade so zásadou prenosu touto
zložkou a v tejto je povolená podl'a narĺadenia (EÚ) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potr.avinách.
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