چک لیست

بسته بندی مواد غذایی

امولسیفایرها
در مواد غذایی آماده بسته بندی شده ،باید مواد تشکیل دهنده
موجود در مواد غذایی ذکر شود .درک برخی از آنها دشوار است و
یا معلوم نیست که چرا آنها در یک ماده غذایی استفاده می شوند.
با این حال ،متام موادی که از قبل در تولید مواد غذایی مورد استفاده
قرار می گیرند ،نباید بر روی بسته بندی چاپ شوند.
اگر چیزی را بر روی بسته بندی مواد غذایی درک منی کنید ،می توانید
از مرکز حمایت از مصرف کنندگان بپرسید.

فهرست مواد تشکیل دهنده
بسیاری از غذاهای آماده از مواد مختلف تشکیل شده اند .این مواد
بر روی بسته بندی چاپ می شوند .مواد تشکیل دهنده با بیشترین
مقدار اول ذکر می شوند و کمترین مقدار در آخر .گاهی اوقات
درصد دقیق یک ماده تشکیل دهنده ذکر شده ،به عنوان مثال:
 10٪شکالت.

مواد غذایی اغلب از روغن و آب تشکیل شده اند .برای ترکیب آنها ،از
امولسیفایرها استفاده می شود .برخی از آن ها از بافت های حیوانی،
از جمله خوک ساخته می شوند .اما این مورد بر روی بسته بندی
ذکر منی شود.
امولسیون ها نیز ممکن است با شماره  Eبر روی بسته بندی مشخص
شوند .اگر شما گوشت خوک منی خورید ،از استفاده از شماره  Eاز
 470تا  473اجتناب کنید.

ماده غلظت دهنده
مواد غلظت دهنده سبب سفت تر شدن مواد غذای مایع یا نرم
می شوند ،به عنوان مثال ژله.
یک ماده غلظت دهنده شناخته شده ژالتین است .این ماده از
محصوالت حیوانی ،از جمله خوک تولید می شود .اما همچنین
بسیاری از مواد غلظت دهنده تهیه شده از گیاهان وجود دارند
مانند آگار-آگار از جلبک ها.
با این حال ،مواد غلظت دهنده در آمبیوه ها نیز مورد استفاده قرار
می گیرند تا شفاف به نظر برسند .این مورد بر روی بسته بندی
ذکر منی شود.
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بسته بندی مواد غذایی

بهترین تاریخ مصرف

الکل
نوشیدنی های الکلی بسیار مختلف وجود دارند .برای مصرف
کنندگان آملانی ،آنها به آسانی از روی نام شناخته شده هستند.
اگر مطمئن نیستید ،لطفا در فروشگاه بپرسید.
بسیاری از مواد غذایی حاوی طعم دهنده ها ،هستند برای این که
مواد غذایی بو و طعم خوبی داشته باشند .این طعم دهنده ها
اغلب با الکل ساخته می شوند .اما این مورد بر روی بسته بندی
ذکر منی شود.

بر روی بسته بندی یک تاریخ چاپ شده است .این بدان معنی است
که ماده غذایی حداقل تا آن تاریخ می تواند مصرف شود .اما اغلب
مدت بیشتری قابل نگهداری است .ماده غذایی را بو کرده و مقدار
کمی از آن را امتحان کنید .اگر هنوز بو و طعم خوبی دارد ،می توانید
آن را بخورید .در خصوص گوشت چرخ کرده و ماکیان تازه ،باید تا
تاریخ ذکر شده مصرف شوند .در غیر این صورت بعد از این تاریخ
ممکن است بیمار شوید.

تبلیغات

CHYMOSIN
 Chymosinماده ای است که در تولید پنیر از آن استفاده می شود .به
طور سنتی ،از معده گوساله تهیه می شود .اما افراد زیادی دوست
ندارند چیزی را که از یک حیوان کشتار شده بدست آمده است
بخورند .بنابراین chymosin ،نیز اغلب با کمک میکروارگانیسم ها
تولید می شود.
در بسته بندی پنیر الزم نیست توضیح داده شود که چطور پنیر
تولید شده است.

بسیاری از بسته بندی ها زیبا به نظر می رسند ،بنابراین آنها اغلب
شامل تصاویر رنگی هستند .به عنوان مثال ،آنها باید به مشتریان
بگویند که ماده غذایی خوشمزه یا سالم است .اما متاسفانه ،این
تصاویر همیشه حقیقت را منی گویند .زیرا بسیاری از مواد غذایی
با وجود تصاویر زیبا ،دارای چربی زیاد یا قند زیاد هستند.
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مرکز حمایت از مصرف کنندگان در آملان با مراکز مشاوره بسیاری
که دارد به سواالت مربوط به مواد غذایی و تغذیه کمک پاسخ
می دهد .از طریق وب سایت  www.verbraucherzentrale.deمی توانید
اولین مرکز حمایت از مصرف کنندگان یا مراکز مشاوره در نزدیکی
را بیابید .شما همچنین می توانید سواالت خود را از طریق ایمیل
به مرکز حمایت از مصرف کنندگان ارسال کنید.

