Wartości odżywcze w praktyce
Znakowanie
obowiązkowe i RWS
Szczegółowe informacje o wartościach
i składnikach odżywczych w przeliczeniu
na 100 g można znaleźć w obowiązkowych tabelach na opakowaniu.

SENS – dodatkowe
oznakowanie

Produkt ten można spożywać bardzo często ze względu na wysoką
zawartość pozytywnych składników,
tj. białko, wapń, żywe kultury bakterii,
a także niską zawartość składników,
których spożycie należy ograniczać,
np. sól, cukier.

Dane żywieniowe
w
Wartość
odżywcza produktu 100 ml
219 kJ
Wartość
energetyczna
52 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 0,10 g
12,9 g
Węglowodany
12,1 g
w tym cukry
Błonnik
0,5 g
Białko
0,3 g
Sól
0,00 g

w porcji
200 ml
438 kJ
104 kcal
0,2 g
0,20 g
25,8 g
24,2 g
1,0 g
0,6 g
0,00 g

% RWS
5%
0%
1%
10%
27%
1%
0%

*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Opakowanie zawiera 15 porcji produktu.

Odżywiaj się z SENS-em
Carrefour Polska wprowadził nowy,
dodatkowy system znakowania żywności,
który pomoże Ci dbać o zdrowie i tworzyć
zbilansowaną dietę

Różnorodnie, równoważnie, aktywnie!

Produkt ten można spożywać często
z powodu zawartości pozytywnych
dla zdrowia składników, ale rzadziej niż
poprzedni ze względu na podwyższoną
kaloryczność wynikającą z ilości cukru
w składzie.

Szczegółowe informacje na temat systemu znajdują się pod adresem
www.serwiskorporacyjny.carrefour.pl w zakładce System SENS.
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Co to jest

SENS?

SENS – Uproszczony System Znakowania Wartością
Odżywczą to nowy, dodatkowy sposób informowania
konsumentów o zalecanej częstotliwości spożywania
produktu w oparciu o jego wartość odżywczą.
SENS to dobrowolna inicjatywa Grupy Carrefour,
a Polska jest pierwszym krajem, w którym zastosowany
został ten system.
Oznaczenia SENS znajdziesz na produktach z logo
Carrefour, Jakość z Natury oraz markach na wyłą
czność.

Jak korzystać z systemu SENS?
	Na opakowaniach produktów spożywczych marek własnych Carrefour
oraz Jakość z Natury znajdziesz kolorowe trójkąty – symbole SENS
Każdy z tych produktów znakowany jest jednym symbolem
Największy symbol dotyczy danego produktu
	Kolor i wielkość wypełnienia trójkąta nawiązują do zawartości składników
odżywczych w danym produkcie oraz zalecanej częstotliwości jego spożycia
	Im bardziej wypełniony jest trójkąt, tym więcej i częściej możesz dany
produkt spożywać

Częstotliwość spożycia

System SENS został zaopiniowany przez
Instytut Żywności i Żywienia.

Dlaczego Carrefour
wprowadza SENS?
Carrefour umieszcza na produktach dodatkowe oznakowanie, abyś
w sklepach sieci mógł dokonywać
świadomego wyboru na podstawie
przejrzystej informacji o częstotliwości spożywania produktu.
Czytelna grafika zaoszczędzi Twój
czas przy półce sklepowej i pozwoli
szybciej komponować posiłki zrównoważonej diety.

107726-Ulotka SENS A5.indd 3-4

** SENS – to dodatkowa informacja o zalecanej częstotliwości spożycia
produktu w oparciu o jego wartość odżywczą

Pamiętaj!
SENS dostarcza informacji na temat całego produktu.
Uwzględnia jego wszystkie składniki odżywcze.
Każdy produkt może być częścią zbilansowanej diety. Przy niektórych należy
jednak zwracać uwagę na częstotliwość ich spożywania oraz wielkość porcji.
SENS jest informacją dodatkową. Nie zapominaj o zapoznawaniu się
z informacjami zawartymi w tabeli wartości odżywczych.
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