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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 25ηr Μαρτου 1999
σχετικ µε τα διαιτητικ τρφιµα που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

(5) τι η παροσα οδηγα αντικατοπτρζει τιr τρχουσεr
γνσειr γρω απ τα οικεα προϊντα· τι τυχν τροποποισειr για την εισαγωγ καινοτοµαr µε βση την
επιστηµονικ και τεχνικ προδο θα κριθον
σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 13 τηr οδηγαr
89/398/ΕΟΚ·

την οδηγα 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Μαου
1989, για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν
µελν σχετικ µε τα τρφιµα που προορζονται για ειδικ
διατροφ (1), πωr τροποποιθηκε απ την οδηγα 96/
84/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,

(6) τι σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 2 τηr οδηγαr
89/398/ΕΟΚ, οι διατξειr που διπουν τιr ουσεr µε
ειδικοr διατροφικοr σκοποr που προορζονται να
χρησιµοποιηθον στην παραγωγ τροφµων για ειδικοr ιατρικοr σκοποr πρπει να θεσπιστον µε
ειδικ οδηγα τηr Επιτροπr·

Μετ απ διαβολευση µε την επιστηµονικ επιτροπ τροφµων,

(7) τι, σµφωνα µε το ρθρο 7 τηr οδηγαr 89/398/ΕΟΚ,
τα προϊντα που εµππτουν στην εν λγω οδηγα
υπκεινται στουr γενικοr καννεr τηr οδηγαr 79/
112/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1978,
για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν
µελν σχετικ µε την επισµανση, την παρουσαση
και τη διαφµιση των τροφµων (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 1999/10/ΕΚ τηr Επιτροπr (4)· τι η παροσα οδηγα θεσπζει και επεκτενει τιr προσθκεr και εξαιρσειr των ωr νω γενικν
καννων, που ενδεκνυται·

Εκτιµνταr:
(1) τι τα τρφιµα που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr αποσκοπον σε κλυψη ιδιατερων διατροφικν αναγκν ατµων που πσχουν απ ειδικr
ασθνειεr  παρουσιζουν ειδικr διαταραχr  παθολογικr καταστσειr  που υποσιτζονται εξαιταr
αυτν· τι για το λγο αυτν τα υπψη προϊντα
πρπει να χρησιµοποιονται µε ιατρικ επβλεψη και
µε τη βοθεια λλων αρµοδων του τοµα τηr υγεαr·
(2) τι τα προϊντα αυτ εναι πολλ και η σνθεσ τουr
εναι δυνατν να ποικλλει σηµαντικ ανλογα µε την
εκστοτε νσο, διαταραχ  παθολογικ κατσταση
των ασθενν για τουr οποουr προορζονται, την ηλικα τουr και τον τπο περθαλψηr, µε το εν τα τρφιµα προορζονται να χρησιµοποιηθον ωr µνη πηγ
διατροφr  χι, και ενδεχοµνωr σε συνρτηση µε
λλουr παργοντεr·
(3) τι, λγω τηr µεγληr ποικιλαr ττοιων τροφµων και
τηr ταχεαr εξλιξηr των επιστηµονικν γνσεων στιr
οποεr βασζεται η παραγωγ τουr, δεν εναι σκπιµο
να θεσπιστον λεπτοµερεr καννεr για τη σνθεσ
τουr·
(4) τι µπορον ωστσο να προβλεφθον ορισµνοι βασικο καννεr σχετικ µε την περιεκτικτητα σε βιταµνεr και ανργανα συστατικ προϊντων που θεωρεται
τι χουν πλρη θρεπτικ αξα για την κλυψη των
ειδικν διατροφικν αναγκν των ατµων για τα
οποα προορζονται· τι ανλογοι καννεr για τρφιµα
που δεν χουν πλρη θρεπτικ αξα µπορον να προβλεφθον ωr προr τη µγιστη περιεκτικτητα σε ττοια
συστατικ, κατ περπτωση·
(1) ΕΕ L 186 τηr 30.6.1989, σ. 27.
(2) ΕΕ L 48 τηr 19.2.1997, σ. 20.

(8) τι, ειδικτερα, λγω τηr φσεωr και του προορισµο
διαιτητικν τροφµων για ειδικοr ιατρικοr σκοποr,
κρνεται απαρατητο να παρχονται πληροφορεr σχετικ µε την ενεργειακ αξα και τα κυριτερα θρεπτικ στοιχεα αυτν·
(9) τι, λγω του ειδικο χαρακτρα των διαιτητικν τροφµων που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr, πρσθετα µσα πρπει να τεθον στη διθεση
των αρµδιων φορων για την αποτελεσµατικ παρακολοθηση των υπψη προϊντων·
(10) τι, σµφωνα µε την αρχ τηr αναλογικτηταr, προκειµνου να επιτευχθε ο βασικr στχοr τηr προσγγισηr
των νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε τα
τρφιµα που προορζονται για ειδικ διατροφ, εναι
αναγκαο και ενδεδειγµνο να θεσπιστον καννεr για
τα τρφιµα που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr
σκοποr· τι η παροσα οδηγα περιορζεται στα απαιτοµενα για την επτευξη των στχων που επιδικονται σµφωνα µε το ρθρο 3 Β τρτο εδφιο τηr
συνθκηr·
(11) τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα οδηγα
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr
τροφµων,
(3) ΕΕ L 33 τηr 8.2.1979, σ. 1.
(4) ΕΕ L 69 τηr 16.3.1999, σ. 22.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
1.
Η παροσα οδηγα αποτελε ειδικ οδηγα κατ την
ννοια του ρθρου 4 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 89/398/
ΕΟΚ και καθορζει τιr απαιτσειr σχετικ µε τη σνθεση
και την επισµανση διαιτητικν τροφµων που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr, πωr ορζονται στην
παργραφο 2 και παρουσιζονται σαν ττοια προϊντα.
2.

Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοονται ωr:

α) «βρφη»: παιδι ηλικαr κτω των δδεκα µηνν·
β) «διαιτητικ τρφιµα για ειδικοr ιατρικοr σκοποr»:
κατηγορα τροφµων ειδικr επεξεργασαr  σνθεσηr
προοριζοµνων για ειδικ διατροφ τα οποα χρησιµοποιονται για τη διαιτητικ αγωγ ασθενν υπ ιατρικ
επβλεψη. Τα τρφιµα αυτ προορζονται για την αποκλειστικ  µερικ διατροφ ασθενν των οποων η
ικαντητα λψηr, πψηr, απορρφησηr, µεταβολισµο 
απκκρισηr συνθων ειδν διατροφr  ορισµνων
θρεπτικν στοιχεων  µεταβολιτν αυτν χει περιοριστε, υποβαθµιστε  διαταραχθε,  των οποων η
κατσταση τηr υγεαr συνεπγεται ιδιατερεr διατροφικr ανγκεr οι οποεr δεν εναι δυνατν να καλυφθον
µε απλ τροποποηση του συνθουr διαιτολογου  µε
τη χοργηση λλων τροφµων ειδικν διατροφικν
χρσεων,  µε συνδυασµ των δο.
3.
Τα διαιτητικ τρφιµα που προορζονται για ειδικοr
ιατρικοr σκοποr κατατσσονται στιr ακλουθεr τρειr
κατηγορεr:
α) τρφιµα πλρη απ θρεπτικr απψεωr µε κανονικ ωr
προr τα θρεπτικ στοιχεα σνθεση, τα οποα, ταν
χρησιµοποονται σµφωνα µε τιr οδηγεr του παραγωγο, µπορον να αποτελσουν την αποκλειστικ πηγ
διατροφr των ατµων για τα οποα προορζονται·
β) τρφιµα πλρη απ θρεπτικr απψεωr µε σνθεση σε
θρεπτικ στοιχεα προσαρµοσµνη σε συγκεκριµνη
ασθνεια, διαταραχ  παθολογικ κατσταση, τα
οποα ταν χρησιµοποιονται σµφωνα µε τιr οδηγεr
του παραγωγο, µπορον να αποτελσουν την αποκλειστικ πηγ διατροφr των ατµων για τα οποα προορζονται·
γ) τρφιµα πλρη απ θρεπτικr απψεωr µε σνθεση
κανονικ  προσαρµοσµνη σε συγκεκριµνη ασθνεια,
διαταραχ η παθολογικ κατσταση, τα οποα δεν µπορον να χρησιµοποιονται ωr αποκλειστικ πηγ διατροφr.
Τα τρφιµα που αναφρονται στα στοιχεα β) και γ) µπορον επσηr να χρησιµοποιονται για µερικ αντικατσταση  για συµπλρωση του διαιτολογου του ασθενοr.
ρθρο 2
Τα κρτη µλη µεριµνον στε τα διαιτητικ τρφιµα που
προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr να διατθενται στην αγορ τηr Κοιντηταr µνον εφσον συµµορφνονται προr τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.
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ρθρο 3

Η σνθεση των τροφµων που προορζονται για ειδικοr
ιατρικοr σκοποr βασζεται σε ορθr ιατρικr και διατροφικr αρχr. Η χρση τουr σµφωνα µε τιr οδηγεr του
παραγωγο εναι ασφαλr, ωφλιµη και αποτελεσµατικ σε
,τι αφορ την κλυψη των ειδικν διατροφικν αναγκν
των ατµων για τα οποα προορζονται, πωr προκπτει
απ επιστηµονικ δεδοµνα γενικr αποδοχr.
Τα προϊντα αυτ ανταποκρνονται ωr προr τη σνθεσ
τουr στα κριτρια του παραρτµατοr.
ρθρο 4
1.
Η ονοµασα µε την οποα διατθενται προr πληση τα
διαιτητικ προϊντα για ιατρικοr σκοποr χει ωr εξr:
 στην ισπανικ:
«Alimento dietético para usos médicos especiales»,
 στη δανικ:
«Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål»,
 στη γερµανικ:
«Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)»,
 στην ελληνικ:
«∆ιαιτητικ τρφιµα για ειδικοr ιατρικοr σκοποr»,
 στην αγγλικ:
«Food(s) for Special Medical Purposes»,
 στη γαλλικ:
«Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales»,
 στην ιταλικ:
«Alimento dietetico destinato a fini medici speciali»,
 στην ολλανδικ:
«Dieetvoeding voor medisch gebruik»,
 στην πορτογαλικ:
«Produto dietético de uso clínico»,
 στη φινλανδικ:
«Kliininen ravintonalmiste/kliinisiä ravintonalmisteita»,
 στη σουηδικ:
«Livsmedel för speciella medicinska ändamål».
2.
Επιπλον των ενδεξεων που προβλπονται στο ρθρο
3 τηr οδηγαr 79/112/ΕΟΚ, αναγρφονται στη συσκευασα
και οι ακλουθεr υποχρεωτικr πληροφορεr:
α) η διαθσιµη ενεργειακ αξα εκφρασµνη σε kj και kcal
και η περιεκτικτητα σε πρωτενεr υδατνθρακεr και
λπη, εκφρασµνη αριθµητικ, αν 100g  100ml προϊντοr πωr πωλεται και κατ περπτωση αν 100g 
100ml προϊντοr τοιµου προr χρση σµφωνα µε τιr
οδηγεr του παραγωγο· οι διεr πληροφορεr µπορον
επιπλον να παρχονται αν ορισµνη ποστητα µερδαr αναγραφµενη στη συσκευασα  αν µερδα, υπ
τον ρο τι αναγρφεται και ο αριθµr µερδων αν
συσκευασα·
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β) η µση ποστητα κθε ανργανηr ουσαr και βιταµνηr
του παραρτµατοr που περιχεται στο προϊν, εκφρασµνη αριθµητικ, αν 100g  100ml προϊντοr πωr
πωλεται και κατ περπτωση αν 100g  100ml προϊντοr τοιµου προr χρση σµφωνα µε τιr οδηγεr του
παραγωγο· οι διεr πληροφορεr µπορον επιπλον να
παρχονται αν ορισµνη ποστητα µερδαr αναγραφµενη στη συσκευασα  αν µερδα, υπ τον ρο τι
αναγρφεται και ο αριθµr µερδων αν συσκευασα·
γ) επιλεκτικ, η περιεκτικτητα σε πρωτενεr, υδατνθρακεr και λπη /και λλεr θρεπτικr λεr και συστατικ
αυτν, η αναγραφ των οποων κρνεται αναγκαα γαι
την ενδεικνυµενη χρση του προϊντοr, εκφρασµνη
αριθµητικ, αν 100g  100ml προϊντοr πωr πωλεται
και κατ περπτωση αν 100g  100ml προϊντοr τοιµου προr χρση σµφωνα µε τιr οδηγεr του παραγωγο·
οι διεr πληροφορεr µπορον επιπλον να παρχονται
αν ορισµνη ποστητα µερδαr αναγραφµενη στη
συσκευασα  αν µερδα, υπ τον ρο τι αναγρφεται
και ο αριθµr µερδων αν συσκευασα·
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αφαρεση  λλη µεταβολ των θρεπτικν συστατικν,
και αιτιολγηση τηr χρσηr του προϊντοr·
δ) κατ περπτωση, προειδοποηση σµφωνα µε την οποα
το προϊν δεν προορζεται για παρεντερικ χρση.
5.
Στη συσκευασα αναγρφονται οδηγεr για τη σωστ
παρασκευ, χρση και αποθκευση του προϊντοr µετ το
νοιγµα κατ περπτωση.

ρθρο 5

δ) πληροφορεr σχετικ µε την ωσµοµοριακτητα κατ
βροr  κατ’ γκο (osmolality, osmolarity) του προϊντοr, κατ περπτωση·

1.
Για να διευκολνει η επσηµη παρακολοθηση των
τροφµων που προορζονται για ειδικοr ιατρικοr σκοποr,
ταν να προϊν διατθεται στην αγορ, ο παραγωγr  ο
εισαγωγαr εν το προϊν παργεται σε τρτη χρα, ενηµερνει τιr αρµδιεr αρχr των κρατν µελν που διακινεται το προϊν αποστλλονταr υπδειγµα τηr ετικταr που
επικολλται στη συσκευασα. Τα κρτη µλη δνανται να
µην επιβλλουν αυτν την υποχρωση εν µπορον να αποδεξουν τι δεν απαιτεται γνωστοποηση για την αποτελεσµατικ παρακολοθηση των υπψη προϊντων στην επικρτει τουr.

ε) πληροφορεr για την προλευση και τη φση των
πρωτεϊνν /και των προϊντων υδρλυσηr πρωτεϊνν
που περιχονται στο προϊν.

2.
Κατ την ννοια των διατξεων του παρντοr ρθρου,
αρµδιεr αρχr εναι εκενεr των οποων γνεται µνεα στο
ρθρο 9 παργραφοr 4 τηr οδηγαr 89/398/ΕΟΚ.

3.
Στη συσκευασα αναγρφονται επσηr οι ακλουθεr
υποχρεωτικr πληροφορεr, των οποων προηγεται η
νδειξη «Προσοχ»  κτι ανλογο:

ρθρο 6

α) τι το προϊν πρπει να χρησιµοποιεται υπ ιατρικ
επβλεψη·
β) τι το προϊν ενδεκνυται/δεν ενδεκνυται ωr αποκλειστικ πηγ διατροφr·
γ) τι το προϊν προορζεται για συγκεκριµνη ηλικιακ
οµδα, κατ περπτωση·
δ) τι, κατ περπτωση, το προϊν ενχει κνδυνο για την
υγεα ταν καταναλνεται απ τοµα που δεν παρουσιζουν ασθνειεr, διαταραχr  παθολογικr καταστσειr για τιr οποεr αυτ προορζεται.
4.

Στη συσκευασα αναγρφονται επσηr:

α) η νδειξη «Για τη διαιτητικ αγωγ. . . . . . . . . », που το
κεν συµπληρνεται µε τιr ασθνειεr, διαταραχr 
παθολογικr καταστσειr για τιr οποεr προορζεται το
προϊν·

Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα το αργτερο ωr τιr 30
Απριλου 2000. Πληροφορον αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι εν λγω νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr εφαρµζονται µε τρπο στε:
 να επιτρπεται απ την 1η Μαου 2000 η εµπορα
προϊντων που συµµορφνονται προr τιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr,
 να απαγορεεται απ την 1η Νοεµβρου 2001 η εµπορα
προϊντων που δεν συµµορφνονται προr τιr διατξειr
τηr παροσαr οδηγαr.
ταν τα κρτη µλη θεσπζουν τιr εν λγω διατξειr, οι
τελευταεr αυτr περιχουν παραποµπ στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ παρµοια παραποµπ κατ την
επσηµη δηµοσευσ τουr. Ο τρποr τηr παραποµπr καθορζεται απ τα κρτη µλη.

β) κατ περπτωση, νδειξη σχετικ µε τιr κατλληλεr
προφυλξειr και αντενδεξειr·

ρθρο 7

γ) περιγραφ των ιδιοττων /και χαρακτηριστικν που
καθιστον το προϊν ωφλιµο, σε συσχετικ κυρωr
ανλογα µε την περπτωση µε την αξηση, µεωση,

Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 8

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 25 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟVΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Οι προδιαγραφr αναφρονται στα τοιµα προr χρση προϊντα τα οποα διατθενται στο εµπριο υπ τη µορφ
αυτ  ανασυντθενται σµφωνα µε τιr οδηγεr του παρασκευαστ.
1. Τα προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο α) που προορζονται ειδικ για βρφη περιχουν τιr
βιταµνεr και τιr ανργανεr ουσεr του πνακα 1.
2. Τα προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο β) που προορζονται ειδικ για βρφη περιχουν τιr
βιταµνεr και τιr ανργανεr ουσεr του πνακα 1 µε την επιφλαξη τυχν µεταβολν που θα κριθον αναγκαεr
για να  περισστερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λγω τηr χρσηr για την οποα προορζεται το
προϊν.
3. Για τα προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο γ) που προορζονται ειδικ για βρφη ισχουν οι
µγιστεr τιµr βιταµινν και ανργανων ουσιν του πνακα 1 µε την επιφλαξη τυχν µεταβολν που θα
κριθον αναγκαεr για να  περισστερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λγω τηr χρσηr για την οποα
προορζεται το προϊν.
4. Εφσον δεν αντκειται προr τιr απαιτσειr τηr χρσηr για την οποα προορζονται, τα τρφιµα για ειδικοr
ιατρικοr σκοποr τα αποκλειστικr προοριζµενα για βρφη ανταποκρνονται στιr διατξειr τηr οδηγαr
91/321/ΕΟΚ και των µετπειτα τροποποισεων αυτr τιr σχετικr µε λλα θρεπτικ συστατικ, οι οποεr
εφαρµζονται στα παρασκευσµατα για βρφη και στα παρασκευσµατα δετερηr βρεφικr ηλικαr, κατ
περπτωση.
5. Προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο α) λλα πλην εκενων που προορζονται αποκλειστικr για
βρφη περιχουν τιr βιταµνεr και τιr ανργανεr ουσεr του πνακα 2.
6. Προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο β) λλα πλην εκενων που προορζονται αποκλειστικr για
βρφη περιχουν τιr βιταµνεr και τιr ανργανεr ουσεr του πνακα 2, µε την επιφλαξη τυχν µεταβολν που
θα κριθον αναγκαεr για να  περισστερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λγω τηr χρσηr για την οποα
προορζεται το προϊν.
7. Για προϊντα του ρθρου 1 παργραφοr 3 στοιχεο γ) λλα πλην εκενων που προορζονται αποκλειστικr για
βρφη ισχουν οι µγιστεr τιµr βιταµινν και ανργανων ουσιν του πνακα 2, µε την επιφλαξη τυχν
µεταβολν που θα κριθον αναγκαεr για να  περισστερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λγω τηr
χρσηr για την οποα προορζεται το εκστοτε προϊν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Περιεκτικτητα σε βιταµνεr, ανργανεr ουσεr και ιχνοστοιχεα που περιχονται σε πλρη απ θρεπτικr
απψεωr τρφιµα προοριζµενα για βρφη
Βιταµνεr :
Αν 100 kJ
Ελχιστη τιµ

Βιταµνη A (µg RE)

14

Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

43

Ελχιστη τιµ

Μγιστη τιµ

60

180

Βιταµνη D (µg)

0,25

0,75

1

3

Βιταµνη K (µg)

1

5

4

20

Βιταµνη C (mg)

1,9

6

8

25

Θειαµνη (mg)

0,01

0,075

0,04

Ριβοφλαβνη (mg)

0,014

0,1

0,06

0,45

Βιταµνη B6 (mg)

0,009

0,075

0,035

0,3

0,3
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Ελχιστη τιµ

7. 4. 1999

Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

Ελχιστη τιµ

Μγιστη τιµ

Νιακνη (mg NE)

0,2

0,75

0,8

Vολικ οξ (µg)

1

6

4

Βιταµνη B12 (µg)

0,025

0,12

0,1

0,5

Παντοθενικ οξ (mg)

0,07

0,5

0,3

2

Βιοτνη (µg)

0,4

5

1,5

20

Βιταµνη Ε (mg Εα-T)

0,5/g πολυακρεστων λιπαρν
οξων εκφραζµενων ωr λινελαϊκ οξ, αλλ
σε καµα
περπτωση λιγτερο απ 0,1 mg
αν 100 διαθσιµα kJ

0,75

3
25

0,5/g πολυακρεστων λιπαρν
οξων εκφραζµενων ωr λινελαϊκ οξ, αλλ
σε καµα
περπτωση λιγτερο απ 0,5 mg
αν 100 διαθσιµα kcal

3

Ανργανεr ουσεr :
Αν 100 kJ
Ελχιστη τιµ

Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

Ελχιστη τιµ

Μγιστη τιµ

Ντριο (mg)

5

14

20

60

Χλριο (mg)

12

29

50

125

Κλιο (mg)

15

35

60

145

Ασβστιο (mg)

12

60

50

250

Vωσφροr (mg) (1)

6

22

25

90

Μαγνσιο (mg)

1,2

3,6

5

15

Σδηροr (mg)

0,12

0,5

0,5

2

Ψευδργυροr (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

Χαλκr (µg)

4,8

Ιδιο (µg)

1,2

Σελνιο (µg)
Μαγγνιο (mg)

29

20

120

8,4

5

35

0,25

0,7

1

3

0,012

0,05

0,05

0,2

Χρµιο (µg)



2,5



10

Μολυβδανιο (µg)



2,5



10

Vθριο (mg)



0,05



(1) Η αναλογα ασβστιο/φωσφροr πρπει να κυµανεται µεταξ 1,2 και 2,0.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Περιεκτικτητα σε βιταµνεr, ανργανεr ουσεr και ιχνοστοιχεα που περιχονται σε πλρη απ θρεπτικr
απψεωr τρφιµα προοριζµενα για βρφη
Βιταµνεr :
Αν 100 kJ
Ελχιστη τιµ

Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

Μγιστη τιµ

Βιταµνη A (µg RE)

8,4

Βιταµνη D (µg)

0,12

Βιταµνη K (µg)

0,85

5

3,5

20

Βιταµνη C (mg)

0,54

5,25

2,25

22

Θειαµνη (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

Ριβοφλαβνη (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Βιταµνη B6 (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Νιακνη (mg NE)

0,22

0,75

0,9

3

Vολικ οξ (µg)

2,5

Βιταµνη B12 (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

Παντοθενικ οξ (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

Βιοτνη (µg)

0,18

1,8

0,75

7,5

0,5/g πολυακρεστων λιπαρν
οξων εκφραζµενων ωr λινελαϊκ οξ, αλλ
σε καµα
περπτωση λιγτερο απ 0,1 mg
αν 100 διαθσιµα kJ

0,75

0,5/g πολυακρεστων λιπαρν
οξων εκφραζµενων ωr λινελαϊκ οξ, αλλ
σε καµα
περπτωση λιγτερο απ 0,5 mg
αν 100 διαθσιµα kcal

Βιταµνη Ε (mg Εα-T)

43

Ελχιστη τιµ

35

0,65/0,75 (1)

12,5

180

0,5

2,5/3 (1)

10

50

3

(1) Για προϊντα που προορζονται για παιδι ηλικαr ενr ωr δκα ετν.

Ανργανεr ουσεr :
Αν 100 kJ
Ελχιστη τιµ

Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

Ελχιστη τιµ

Μγιστη τιµ

Ντριο (mg)

7,2

42

30

175

Χλριο (mg)

7,2

42

30

175

Κλιο (mg)
Ασβστιο (mg)

19

70

8,4/12 ( )
1

80

42/60 ( )
1

295

35/50 ( )
1

Vωσφροr (mg)

7,2

19

Μαγνσιο (mg)

1,8

6

7,5

Σδηροr (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

Ψευδργυροr (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Χαλκr (µg)
Ιδιο (µg)

15
1,55

125
8,4

30

175/250 (1)

60
6,5

80
25

500
35
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Ελχιστη τιµ
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Αν 100 kcal

Μγιστη τιµ

Ελχιστη τιµ

Μγιστη τιµ

Σελνιο (µg)

0,6

2,5

2,5

Μαγγνιο (mg)

0,012

0,12

0,05

Χρµιο (µg)

0,3

3,6

1,25

15

Μολυβδανιο (µg)

0,72

4,3

3,5

18



0,05



Vθριο (mg)

(1) Για προϊντα που προορζονται για παιδι ηλικαr ενr ωr δκα ετν.

10
0,5

0,2

