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Ćwiczenie 1 

Poniżej znajdują się przykłady produktów wraz z dodatkowymi opisami, którym 

należy nadać kody FoodEx: 

A. Owoce i warzywa, orzechy, produkty pochodne 

1. Morele 

2. Morele suszone 

3. Suszone czarne porzeczki 

4. Marchewka krojona, pakowana (produkt dystrybuowany w szkołach) 

5. Seler korzeniowy 

6. Seler naciowy 

7. Pietruszka korzeń 

8. Suszona natka pietruszki 

9. Konserwa warzywna papryka marynowana 

10. Seler cięty w zalewie octowej, konserwa 

11. Dżem truskawkowy, niskosłodzony 

12. Mix sałat z kiełkami lucerny, produkt myty, krojony, gotowy do spożycia, 

zapakowany w atmosferze gazu ochronnego 

13. Połówki orzechów ziemnych bez łupiny, worek jutowy 

14. Oliwki nadziewane papryką i serem feta w oleju roślinnym 

B. Produkty zbożowe 

1. Pieczywo kruche kukurydziane, ekstrudowane 

2. Kasza gryczana prażona 

3. Chleb razowy mieszany z ziarnem słonecznika 

4. Płatki śniadaniowe pszenne z miodem: miodowe kółeczka 

C. Ryby i produkty rybne 

1. Łosoś atlantycki 

2. Wędzony łosoś plastrowany, opakowanie: tworzywo sztuczne 

3. Halibut wędzony, zapakowany w atmosferze gazu ochronnego 

4. Mrożona mieszanka owoców morza: kawałki ośmiornicy, kalmary, krewetki, 

mintaj 

5. Szprot winter podwędzany w oleju, konserwa sterylizowana 

6. Filet z makrela, kostka, luzem 
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D. Mięso, produkty mięsne i wędliny 

1. Udziec z kością bez skóry z mięsa drobiowego 

2. Parówki wędzone 

3. Kiełbasa krakowska, suszona. Kiełbasa średniorozdrobniona, parzona, 

wędzona, suszona 

4. Kaszanka 

5. Szynka wieprzowa 

E. Nabiał, jaja 

1. Mleko UHT 2% w kartonie 

2. Mleko o smaku kakaowym 0,5% 

3. Jogurt naturalny, 0% tłuszczu 

4. Ser topiony z szynką 

5. Ser biały, twaróg chudy 

6. Masmix o zmniejszonej zawartości tłuszczu, bogaty w masło 

7. Ekologiczne jaja z chowu na wolnym wybiegu, opakowanie: tektura 

F. Dania gotowe 

1. Pierogi z jagodami 

2. Pierogi z farszem: kapusta kiszona 86%, pieczarki 5%, zioła i przyprawy 

3. Mleko sojowe 

4. Gulasz węgierski, skład: mięso kurczaka oddzielone mechanicznie, mięso 

indyka oddzielone mechanicznie, papryka, marchew, pietruszka, cukinia, 

cebula, majeranek, cząber, sól. 

5. Potrawka mięsna, skład: marchew, groszek, ziemniaki, por, papryka, mięso 

drobiowe. 

6. Nuggetsy z kurczaka panierowane, smażone 

7. Indyk w ziołach z warzywami po 9 miesiącu 190 g w słoiku, produkt 

pasteryzowany, bezglutenowy, skład: woda, ziemniaki 21%, marchewka 19%, 

mięso z indyka 9%, pasternak 6%, pomidory 5,2%, cebula, skrobia pszenna 

bezglutenowa, olej rzepakowy, skrobia kukurydziana, szałwia, czosnek, pieprz 

czarny. 

 

G. Napoje, napoje alkoholowe, kawa, herbata 

1. Kawa zbożowa (cykoria, żyto) 

2. Herbatka owocowa Imbir z pomarańczą i pigwą 

3. Zielona herbata 

4. Kawa rozpuszczalna bezkofeinowa 

5. Kawa zaparzona z ekspresu 

6. Oranżada czerwona gazowana 

7. Cytrynówka 30% vol., butelka 100 ml 
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H. Przyprawy, sosy, koncentraty 

1. Musztarda sarepska 

2. Pieprz czarny mielony 

3. Gałka muszkatołowa 

4. Zupa w proszku Złoty Kurczak, zupa błyskawiczna z makaronem, o smaku 

kurczaka 

5. Vegeta Podravka, przyprawa (sól kuchenna, suszone warzywa, przyprawy, 

wzmacniacz smaku)  

I. Suplementy diety 

1. Suplement diet spirulina w tabletkach 

2. Żeń szeń syberyjski, koreański i miód 

3. Skoncentrowany ekstrakt pierzgi pszczelej – suplement diety w kapsułkach 

J. Ciasta, słodycze, przekąski 

1. Chipsy ziemniaczane grubokrojone faliste o smaku bekonu 

2. Sorbet wiśniowy 

3. Lody gałkowe waniliowe 

4. Pierniczki z cukrem w glazurze 
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Ćwiczenie 2 

Poniżej znajdują się przykłady rzeczywistych produktów wraz ze składami, którym 

należy nadać kody FoodEx: 

1. Kaszka mleczna manna po 4 miesiącu, skład: mleko modyfikowane 50% 

(odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w 

proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), 

lecytyna sojowa), kasza manna (z pszenicy) 35%, cukier, maltodekstryna, 

witaminy i składniki mineralne (C, E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, 

żelazo, jod), wanilina, naturalny aromat waniliowy. 

2. Mleko modyfikowane w proszku dla niemowląt, serwatka (z mleka), mleko 

odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej 

rzepakowy), serwatka słodka (z mleka), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, 

olej rybi, cytrynian potasu, wodorotlenek potasu, chlorek magnezu, emulgator 

(lecytyna sojowa), chlorek potasu, dwuwinian choliny, L-fenyloalanina, fosforan 

sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, 

kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, tauryna, L-

histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku,nukleotydy, L-karnityna, 

kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, 

jodek potasu, selenian (VI) sodu, koncentrat białka serwatkowego (z mleka). 

3. Filety śledziowe a la Matjas w oleju, filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry, 

solone (80%), filety ze śledzia atlantyckiego, woda, sól, regulatory kwasowości: 

kwas octowy, cytrynian sodu, octany sodu, kwas cytrynowy, cukier, 

maltodekstryna, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, olej 

rzepakowy (20%). Produkt może zawierać jaja, gorczyce, soję, mleko, seler 

i gluten. 

4. Śledzik na raz pikantny 100 g, 50% filety ze śledzia atlantyckiego (śledź, sól, 

ocet spirytusowy, cukier), 29,5% cebula marynowana, 20% olej rzepakowy, 

0,18% chili kółeczka, 0,15% przyprawa chili, pieprz, aromat. 

5. Danie gotowe Bogracz – tacka, mięso wieprzowe (38,5%), woda, papryka 

czerwona, ogórki konserwowe (ogórki, sól spożywcza, ocet spirytusowy, 

cukier, przyprawy (z gorczycą)), pieczarka, cukinia, cebula suszona, koncentrat 

pomidorowy, mąka pszenna, glukoza, sól spożywcza, skrobia modyfikowana, 

warzywa suszone (pietruszka, czosnek), przyprawy. 

6. Herbatka owocowa Imbir z pomarańczą i pigwą (Kwiat hibiskusa (29%), skórka 

pomarańczy (22%), owoc pigwy (10%), jabłko (9,4%), owoc głogu (10%), 

kłącze imbiru (7%), naturalny aromat cytrusowy, liść jeżyny (5,5%), aromat 

naturalny.) 

7. Vegeta Podravka, przyprawa (sól kuchenna, suszone warzywa 15,5% 

(marchew, pasternak, ziemniaki, cebula, seler, natka pietruszki), wzmacniacze 

smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy), cukier, przyprawy, 

skrobia kukurydziana, barwnik (ryboflawina)) 



 

 
Projekt „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). 

 

 

 


