
PRZYKŁADY ETYKIET  

NA  

WYBRANE PRODUKTY SPOŻYWCZE 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 
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W tym materiale znajdziesz przykłady etykiet, na których umieszczono obowiązkowe 

informacje.  

 

Będą to etykiety: 

1. Kiełbasy wieprzowej 

2. Sera z czarnuszką  

3. Miodu 

4. Dżemu truskawkowego 

5. Soku jabłkowego 

6. Chleba pszenno-żytniego 

 

 Przygotowane przez GIJHARS etykiety są wymyślone – ich zbieżność z prawdziwymi 

etykietami na żywności jaka znajduje się w sklepach jest zupełnie przypadkowa. 

 

 Przygotowane przez GIJHARS etykiety są jedynie wzorem – więc nie jest zachowana 

wysokość czcionki i kolejność składników w wykazach składników.   

produkty fikcyjne 
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Gospodarstwo Rolne  

Pani i Pan Kiełbasa 

ul. Kiełbasy 000 

00-000 Kiełbasa 

Należy spożyć do: 00.00.0000 
Przechowywać w temperaturze 4-10C. 
Po otwarciu opakowania przechowywać w temperaturze 
4-10C nie dłużej niż 7 dni.  
  

Kiełbasa 
wieprzowa 
Kiełbasa średnio rozdrobniona , parzona, suszona  

masa netto: 500 g 

Składniki:  mięso wieprzowe (do przygotowania 100 g wyrobu wykorzystano 160 g 
mięsa wieprzowego), sól, czosnek, pieprz, papryka suszona słodka, gorczyca, 
substancja konserwująca – E250, jelito baranie – osłonka.  
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Weterynaryjny 

numer 

identyfikacyjny 



Ser z czarnuszką  

podpuszczkowy dojrzewający  

Składniki:  mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, ziarna czarnuszki (8%), sól.  
 

Państwo Serowie 

ul. Sera 000 

00-000 Serowo 

200 g 

Należy spożyć do: 00.00.0000 

Przechowywać w temperaturze 4-6C. 
Po otwarciu opakowania przechowywać w temperaturze 4-6C do 2 dni.  
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Weterynaryjny 

numer 

identyfikacyjny 



MIÓD 
nektarowy  
gryczany 

Kraj pochodzenia: Polska 

Pan i Pani Pszczółkowscy 

ul. Miodna 123 

00-000 Miody 

Najlepiej spożyć przed: 00.00.0000 

450 g 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym słoiku.  

Chronić przed światłem słonecznym. 

Krystalizacja miodu jest naturalnym procesem – aby uzyskać 

postać płynną ogrzać do temperatury > 40C .  
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Weterynaryjny 

numer 

identyfikacyjny 



Pan Truskawkowy 

ul. Pięknej Truskawki 007 

00-000 Truskawkowo 

Dżem 
truskawkowy 

Składniki:  truskawki, cukier, sok z cytryny. 
 
Sporządzono z 40 g truskawek na 100 g produktu. 
Łączna zawartość cukru 45 g na 100 g produktu. 
 

Produkt pasteryzowany 

Najlepiej spożyć przed: 00.00.0000 
Po otwarciu przechowywać w szczelnie 

zamkniętym słoiku w lodówce. 

masa netto: 280 g 
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SOK JABŁKOWY 

Pan Jabłkowski 

ul. Jabłkowa 000 

00-000 Jabłoń 

tłoczony 

mętny 

pasteryzowany 

5 l 

Najlepiej spożyć przed: 00.00.0000 
 

Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4-10C. 
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CHLEB  
RAZOWY MIESZANY 

ZE SŁONECZNIKIEM (10%) I SIEMIENIEM LNIANYM (7%) 

 

Składniki: mąka razowa pszenna, mąka razowa żytnia, słonecznik, siemię lniane, woda, 
sól.   

może zawierać orzechy laskowe 

Gospodarstwo 

„Chlebkowo” 

ul. Bułkowa 000 

00-000 Chlebowo 

500 g 

Należy spożyć do: 00.00.0000 
Przechowywać w suchym miejscu. 
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