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Merkblatt über Information zu Allergenen bei der Abgabe von nicht vorverpackten 
Lebensmitteln 
 
 

ً المواد الغذائیة غیر عرض المسببة للحساسیة عند توفیر المعلومات عن المواد منشور حول كیفیة  للبیع المغلفة مسبقا  
 

 الھدف: \ . المقدمة1

. تشمل للبیع المواد الغذائیة غیر المغلفة مسبقاً  عرضیحتوي ھذا المنشور على تعلیمات حول المعلومات الضروریة للمستھلك عن المواد المسببة للحساسیة عند 
ً  األغذیة غیر المغلفة مسبقا  یتم تغلیفھا مسبقاً لبیعھا على الفور. التي على األغذیة التي یتم تغلیفھا في مكان البیع بناء على طلب المستھلك أو أیضا

ً في االمواد المسببة للحساسیة  عالمات تعریفوضع  إن طریقة وكیفیة  راألوروبي المتعلق بتوفی قانونالبشكل واضح في  تم تنظیمھا لمواد الغذائیة المغلفة مسبقا
 ھذا المنشور. ت مدرجة في) وبالتالي لیسLMIV( المعلومات للمواد الغذائیة

 . متطلبات اإلعالن عن المواد المسببة للحساسیة:2

 . المتطلبات الرئیسیة:1.2

المعلومات للمواد  توفیر ) من قانون2(معلومات عن المواد المسببة للحساسیة الواردة في الملحق رقم التقدیم  أن یتم یجب للبیعاألغذیة غیر المغلفة  عرضعند  -
". یجب أن تكون المعلومات یحتوي) (انظر الملحق). إذا تم تقدیم ھذه المعلومات بشكل خطي یجب أن یسبق المواد المسببة للحساسیة كلمة "LMIVالغذائیة (

 متاحة للمستھلك قبل إتمام عملیة الشراء. 

حاویة على الغلوتین أو مكسرات فإن ذكر المصطلح العام غیر كافي. یجب أن یتم تسمیة المادة المسببة للحساسیة  إذا كانت المادة الغذائیة تحتوي على حبوب -
 بشكل محدد (مثال: القمح, الجاودار أو اللوز, البندق....).

 مادة لمرة واحدة.إذا كانت المادة الغذائیة تحتوي على مكونات مختلفة لنفس المادة المسببة للحساسیة, فیكفي ذكر ھذه ال -

 یمكن عدم تسمیة المادة المسببة للحساسیة إذا كان اسم المادة الغذائیة یشیر بوضوح إلى ھذه المادة.   -

أیضاً لتي لدیھا درجة معینة من التنظیم واالستمراریة. ھذا یسري بیع (تجاریة) للمواد الغذائیة ااإلعالن عن المواد المسببة للحساسیة ضروري لكل عملیة إن  -
تقدیم وجبات مجانیة أو بسعر زھید للمحتاجین) أو جمعیات خیریة مماثلة. ال تقوم بالطعام عبر التافل (منظمة مساعدات خیریة), مطابخ الحساء ( تقدیمعلى 

 سیاق احتفاالت النادي أو المدرسة وكذلك المواد الغذائیة من قبل أفراد أو جمعیات خاصة, مثالً: في تقدیمیشترط اإلعالن عن المواد المسببة للحساسیة في حالة 
 المھرجانات المحلیة أو في القرى وغیرھا من الفعالیات. في

 وسم المواد المسببة للحساسیة: وكیفیة طریقة. 2.2

 معلومات حول المواد المسببة للحساسیة الموجودة بالغذاء بشكل كتابي أو شفھي.الیمكن تقدیم 

-  ً  كتابیا

  أو بجانب المادة الغذائیة على لوحة موجودة على •

 عن طریق ملصق إعالني في مكان البیع  •

أو مقدمة من قبل صاحب المنشأة الغذائیة بشكل الكتروني, إذا تم اإلشارة إلیھا عند المادة الغذائیة أو في  بشكل خطیابواسطة طرق إعالم أخرى  •
 الملصق اإلعالني (مثل دفتر تسجیل المبیعات)

 والمشروبات أو عبر قوائم األسعارمن قبل الموردین لمنشآت تقدیم الطعام الجماعي فیتم ذلك عبر قوائم الطعام  في حالة توصیل الغذاء •
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 ممیزات خاصة لتقدیم الطعام في المطاعم أو في منشآت الرعایة الجماعیة:           

 لذلك بطریقة بارزة عند اسم المادة الغذائیةلمواد المسببة للحساسیة في الھوامش إذا تم اإلشارة ا عن یمكن أن یتم اإلعالن 

  وتم تجمیعھا  من مكونات فردیة یتكون طبق الطعام كان إذا بشكل كامل. فقطیمكن أن یتم اإلعالن باإلشارة إلى كامل طبق الطعام إذا تم تقدیمھ
 مكون على حدة عن كلفیتم اإلعالن  مع بعضھا البعض

 سیة فقط في قائمة خاصة للمواد المسببة للحساسیة إذا تم اإلشارة لذلك بوضوح في قوائم الطعام األخرىیجوز اإلعالن عن المواد المسببة للحسا 

-  ً  شفھیا

في مكان البیع بأن  اإلعالني یسمح بالمعلومات الشفھیة فقط إذا تم وضع تنبیھ في مكان واضح للعیان ومقروء بشكل جید عند الطعام أو على الملصق •
 ھا بشكل شفھي إذا لزم األمر وأن التسجیل المكتوب متاح عند الطلبالمعلومات یتم تقدیم

 للزبائن یجب أن یتوفر موظفون مدربون من أجل تقدیم المعلومات الشفھیة •

 التسجیالت المكتوبة یجب أن تكون متاحة لكل مادة غذائیة ویمكن للمستھلكین أو مكتب المراقبة المختص من الوصول إلیھا بسھولة •

 قانونیة العامة (مقتطفات). األسس ال3

 )LFGBالمواد الغذائیة, السلع االستھالكیة واألعالف (قانون  -

المتعلق بتوفیر المعلومات للمستھلكین عن المواد  25.10.2011الصادر عن البرلمان والمجلس األوروبي بتاریخ  2011\1169القانون األوروبي رقم  -
 مع التعدیالت الغذائیة

 )LMIDVالتنفیذیة المتعلقة بتنفیذ تشریعات االتحاد األوروبي بشأن توفیر المعلومات للمستھلكین عن المواد الغذائیة (الالئحة  -

 یمكن الحصول واإلطالع على األسس القانونیة من خالل الروابط التالیة: -

 http://eur-lex.europa.eu/arالقوانین األوروبیة: 

  www.gesetze-im-internet.deوزارة العدل االتحادیة: 

 . مالحظة4

 ھي فقط لتوفیر المعلومات وتحدد النقاط الھامة. البیانات الواردة في ھذه النشرة لیست كاملة وال یمكن استخالص أي مطالبات قانونیة. ھذه النشرة 

 المنشآت الغذائیة.یفترض تنفیذ إجراءات المراقبة الذاتیة للمنشآت في إطار واجب الرعایة المترتب على أصحاب 

 بشروط إضافیة.یحتفظ مكتب الرقابة الغذائیة والبیطریة باعتباره المكتب المختص بمراقبة المواد الغذائیة 

 للبیع المواد الغذائیة غیر المغلفة مسبقاً عرض المسببة للحساسیة عند منشور حول كیفیة توفیر المعلومات عن المواد ملحق لل

 )LMIV(  2011\1169األوروبي رقم من القانون  2الملحق رقم 

 المواد أو المنتجات التي تسبب الحساسیة أو عدم التحمل 

القمح, الجاودار, الشعیر, الشوفان, الحنطة, الكاموت أو السالالت الھجینة منھا, وكذلك المنتجات المصنعة منھا,  خاصة. الحبوب التي تحتوي على الغلوتین: 1
 باستثناء: 

 * القائم على القمح بما في ذلك سكر العنب زأ. شراب الغلوكو

 * ب. المالتودیكسترین القائم على القمح

 ج. شراب الغلوكوز القائم على الشعیر

  د. الحبوب لتصنیع نواتج التقطیر الكحولیة بما في ذلك الكحول اإلیتیلي ذو المنشأ الزراعي

 التي تدخل القشریات في تركیبھا. القشریات والمنتجات 2
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 التي یدخل البیض في تركیبھا. البیض والمنتجات 3

 , باستثناء: األسماك والمنتجات التي تدخل األسماك في تركیبھا. 4

 أ. جیالتین األسماك الذي یستخدم كحامل لتحضیر الفیتامینات أو الكاروتینات

 ة والنبیذأو مثانة األسماك الحفشیة  التي تستخدم كعامل تنقیة في البیر ب. جیالتین األسماك

 . الفول السوداني والمنتجات التي یدخل الفول السوداني في تركیبھا5

 . فول الصویا والمنتجات التي یدخل فول الصویا في تركیبھا, باستثناء: 6

 * أ. زیت ودھن فول الصویا المكرر بشكل كامل

ت توكوفیرول الطبیعیة, دي ألفا ساكسینات توكوفیرول الطبیعیة والحاویة على ب. التوكوفیرول الطبیعي المختلط, دي ألفا توكوفیرول الطبیعي, دي ألفا أسیتا
 فول الصویا

   ج. فیتوستیرول واسترات الفیتوستیرول المستخلصة من الزیوت النباتیة والحاویة على فول الصویا

 المستخلصة من ستیرول الزیوت النباتیة والحاویة على فول الصویا د. استرات الفیتوستانول 

 . الحلیب والمنتجات التي یدخل الحلیب في تركیبھا (بما في ذلك الالكتوز), باستثناء:7

 أ. مصل الحلیب لصناعة نواتج التقطیر الكحولیة بما في ذلك الكحول اإلیتیلي ذو المنشأ الزراعي

 ب. الالكتیت

اللوز, البندق, الجوز, الكاجو, البقان, الجوز البرازیلي, الفستق الحلبي, جوز المكادامیا وكذلك المنتجات التي تدخل في تركیبھا ھذه  خاصة. المكسرات, 8
 المكسرات, باستثناء المكسرات التي تدخل في تصنیع نواتج التقطیر الكحولیة بما في ذلك الكحول اإلیتیلي ذو المنشأ الزراعي

 تجات التي یدخل الكرفس في تركیبھا. الكرفس والمن9

 الخردل والمنتجات التي یدخل الخردل في تركیبھا. 10

 . بذور السمسم والمنتجات التي تدخل بذور السمسم في تركیبھا11

م حسابھا للمنتجات الجاھزة لتر كإجمالي ثاني أكسید الكبریت, والتي یجب أن یت\ملغ 10كغ أو \ملغ 10. ثاني أكسید الكبریت والسلفیت بتراكیز أعلى من 12
 لالستھالك أو المعادة إلى حالتھا األصلیة وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة

 . الترمس والمنتجات التي یدخل الترمس في تركیبھا13

 . الرخویات والمنتجات التي تدخل الرخویات في تركیبھا14

 

الحساسیة الذي تم إجراؤه  إثارةبأن القدرة على  , ھذه المنتجات لھخضعت طالما أن اإلجراء التي دخل في تركیبھا المواد المسببة للحساسیة, تالمنتجات التي * 
 , ربما لیس من المرجح أن یرتفع. من قبل الھیئة األوروبیة لسالمة األغذیة للمنتج ذي الصلة, والذي تم استخالص المنتجات منھ

 


