
INFORMACIJA 

APIE ALERGIJĄ IR NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIAS MEDŽIAGAS 

 

Vadovaujantis nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusio 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 

<...> nuostatomis būtina pateikti informaciją apie maisto produktų (patiekalų) sudėtyje esančias alergiją ar 

netoleravimą sukeliančias medžiagas arba produktus.  

Teisės aktas skiria 14 grupių alergiją ar netoleravimą sukeliančių medžiagų arba produktų: 

1. Glitimo turintys javai (t. y., kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų 

sukryžmintos atmainos) ir jų produktai, išskyrus:    

a) kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, turinčius dekstrozės ( 1 ),    

b) kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus ( 1 ),   

c) miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus,   

d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai. 

2. Vėžiagyviai ir jų produktai. 

3. Kiaušiniai ir jų produktai. 

4. Žuvys ir jų produktai, išskyrus:    

a) žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotinoidų pagalbinę medžiagą, 

b) žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui. 

5. Žemės riešutai ir jų produktai. 

6. Sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:    

a) rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus ( 1 ), 

b) natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa 

tokoferolacetatą, natūralų sojų pupelių d-alfa tokoferolio sukcinatą,  

c) iš sojų pupelių aliejaus gautus fitosterolius ir fitosterolio esterius,  

d) augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių. 

7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:    

a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, 

gamybai,  

b) laktitolį.  

8. Riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus communis L.), lazdyno riešutai (Corylus avellana), 

graikiniai riešutai (Juglans regia), anakardžiai (Anakardium occidentale), pekaninės karijos (Carya 

illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilinės bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia vera), 

makadamijos ar Kvinslendo riešutai (Macadamia ternifolia) bei jų produktai, išskyrus riešutus, naudojamus 

alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai. 

9. Salierai ir jų produktai. 

10. Garstyčios ir jų produktai. 

11. Sezamo sėklos ir jų produktai. 

12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, 

visame SO 2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų 

nurodymus. 

13. Lubinai ir jų produktai. 

14. Moliuskai ir jų produktai.  

( 1 ) Ir iš jų gauti produktai, jei dėl apdorojimo proceso nepadidėja tarnybos įvertintas atitinkamo produkto, 

iš kurio jie gauti, alergiškumo lygis. 

 

(LT 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/43) 

Kol nėra nustatytų konkrečių nacionalinių reikalavimų,  

informaciją apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir 

netoleravimą sukeliančias medžiagas teikia mokyklos valgyklos vedėja. 

 
Informacijos šaltinis - http://vmvt.lt/lt/  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1428487291907&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1428487291907&from=LT
http://vmvt.lt/lt/

