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CVETLIČNI

MED
1

5

1 Ime živila

Obvezen podatek

2 Neto količina

Obvezen podatek

uporabnosti lahko zapišemo tudi na
3 Rok
spodnji način:

Uporabno najmanj do konca decembra 2010
Uporabno najmanj do konca 2010
Obvezen podatek

4 Serija (lot) živila


(ne) Obvezen podatek
Odvisno od načina zapisa roka uporabnosti

7

Med kristalizira.
Ponovno ga utekočinimo
s segrevanjem do 40 ºC.
5 Ime ali naziv podjetja in nosilca
živilske dejavnosti		

6 Država izvora
7 Navodilo za uporabo
8 Prelepka

Obvezen podatek

Obvezen podatek

Neobvezno
Obvezno

NAJBOLJ POGOSTE NAPAKE
Rok uporabnosti

Serija (lot) živila

NAPAČNO:

NAPAČNO:

Uporabno najmanj do 2010

Manjka točen datum:
dan, mesec

315/2010

Manjka oznaka L

Uporabno najmanj do
marec 2010

Manjka beseda konca
ali točen datum: dan

L:31.12.2010

Lot naj ne bo zapisan v datumski
obliki

Uporabno do konca 2010

Manjka beseda
najmanj

Rok uporabnosti 2 leti

Takšen način zapisa
za rok uporabe ni
ustrezen

NAPAČNO:

Število ni veliko vsaj
4 mm

Domači med

Izraz domači ni opredeljen v
Pravilniku o medu, zato ga ne
smemo uporabljati

Naravni med

Izraz naravni ni opredeljen v
Pravilniku o medu, zato ga ne
smemo uporabljati

Ime izdelka
Slovenski med

Izraz Slovenski med se lahko
označuje samo za medove iz
sistema zaščitene geografske
označbe

Neto količina
NAPAČNO:
450 g

Vsebina:

450 G

450g

450 gr
270 ml
Teža: 450 g

Manjka presledek med
številko in enoto
G ne sme biti velika
črka
Gr ni dovoljena oznaka
Bolj primerna enota so
g ali kg kot ml

POMANKLJIVOST:
Označeno mora biti tudi poreklo medu.

Teža ni pravilen izraz

Ime in priimek ter naslov nosilca
živilske dejavnosti
NAPAČNO:
Janez Kranjski

Država izvora

Manjka točen naslov

Dodatne oznake
NAPAČNO:
Medu ni dovoljeno pripisovati
zdravilnih lastnosti in učinkov, ki
jih nima.

Cvetlični med
krepi žile in srce.

Obvezne informacije morajo biti označene na dobro vidnem mestu, tako da
so zlahka vidne, jasno čitljive in neizbrisne. Ne smejo biti prekrite, zakrite ali
ločene z drugim pisnim ali slikovnim gradivom ali zaradi gradiva manj opazne.
Velikost črk označena pod številko 6 (na sliki) mora biti velikosti vsaj 1,2 mm.
Ime živila in neto količina morata biti zapisana v istem vidnem polju.
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