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Drodzy!
Niniejszy raport powstał w wyniku ogromnego wysiłku całego 

Zespołu FoodRentgen. Całość została też sfinansowana 

z naszych własnych środków. Dlatego zaraz po ukończeniu raportu, 

był on dystrybuowany odpłatnie. Obecnie jest udostępniony 

do wiadomości publicznej nieodpłatnie. Jest to pierwszy tego typu 

Raport. Liczymy na to, że będziemy mogli wydawać kolejne 

publikacje, z których dowiecie się o innych produktach 

w Waszej kuchni. By do tego doszło musimy zgromadzić 

odpowiednie środki. 

W jaki sposób gromadzimy te środki? 

Tworzymy kampanie crowdfundingowe, których celem jest 

zgromadzenie środków na badanie przekrojowe grup produktowych. 

Środki będziemy gromadzić od konsumentów dopóty, 

dopóki nie otrzymamy wsparcia od instytucji państwowych.

Jeśli informacje w Raporcie są dla Was interesujące, 

widzicie sens w tym co robimy i w przyszłości 

chcielibyście zobaczyć kolejne tego typu publikacje, 

możecie dołączyć do darczyńców w naszych kampaniach na PolakPomaga.pl 

Każda złotówka umożliwia nam sfinansowanie kolejnych publikacji. 

Każda złotówka jest ważna!

Oczywiście raport chroniony jest prawami autorskimi.

Nota prawna
Raport jest wyłącznie do użytku indywidualnego. Komercyjne użycie Raportu, w całości lub w jego części i 
informacji w nim zawartych,  jest zabronione bez pisemnej zgody ze strony Wydawcy. Bezprawne wykorzystanie 
Raportu będzie się wiązało z prawnymi konsekwencjami.

Zdjęcia produktów ujętych w Raporcie pochodzą z materiałów ogólnodostępnych w sieci Internet, jak i własnych 
zasobów  i dla celów Raportu mają charakter jedynie informacyjny.
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Dzień 
dobry!

Oddajemy w Państwa ręce raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”. 
Jest to pierwsza tego typu publikacja, przygotowana w ramach akcji Food-
Rentgen. Publikacja dostarczyć ma rzetelnych informacji dotyczących jako-
ści płatków śniadaniowych dostępnych na polskim rynku. Celem raportu jest 
wyselekcjonowanie produktów o najlepszym składzie i najczystszych pod 
względem pozostałości pestycydów, a w efekcie wyróżnienie tych producen-
tów, którzy w trosce o zdrowie swoich klientów stosują najlepsze praktyki oraz 
spełniają wszystkie obowiązujące normy dotyczące żywności.

Chcemy, by nasze badania i raporty, które powstają na ich podstawie wy-
pełniły ogromną lukę w systemie kontroli żywności trafiającej na półki sklepo-
we. Liczymy, że dzięki temu każdy konsument, który zapozna się z raportem 
będzie mógł stwierdzić: „nareszcie wiem, co jem!”, a producenci zaczną przy-
wiązywać większą wagę do informacji, jaką umieszczają na etykietach swoich 
produktów, a przede wszystkim do weryfikowania ich jakości. Dlaczego ma to 
tak duże znaczenie?

Kilka faktów 
Jak wynika z opublikowanego we wrześniu raportu Najwyższej Izby Kon-

troli, który dotyczył kwestii problemu nadwagi w polskich szkołach, w roku 
szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nad-
wagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł 22%. W ciągu czterech lat (od 
2012 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. 

O tym, że jakość żywności pogarsza się, świadczą inicjatywy nie tylko Unii 
Europejskiej jako całości, ale również jej poszczególnych członków. W 2019 
roku wejdą w życie przepisy, na mocy których zaostrzona zostanie kontrola 
bezpieczeństwa żywności zarówno na etapie produkcji, jak i przetwarzania 
oraz dystrybucji. Ma to pozwolić m.in. na zapobieżenie procederowi fałszowa-
nia żywności i etykiet produktów spożywczych, a także zapewnienie wysokich 
standardów żywności trafiającej na unijny rynek.

Francuskie stowarzyszenie konsumenckie CLCV, wraz z innymi tego typu 
organizacjami działającymi w Europie, prowadzi obecnie kampanię, w której do-
maga się wprowadzenia zakazu korzystania z wizerunków postaci z bajek na 
opakowaniach oraz w reklamach żywności zawierającej duże ilości cukru, tłusz-
czu i soli. Także we Francji część producentów i dystrybutorów żywności pod-
pisało z ministrem zdrowia dokument, w którym zobowiązali się do znakowania 
wartości odżywczej za pomocą kolorowych symboli tak, by kolor wskazywał na 
wartość odżywczą produktu. Wyniki negatywne w tym zakresie oznakowane 
będą kolorem pomarańczowym i czerwonym.

O czym świadczą te fakty? Z jednej strony pokazują potrzebę walki  
o dobrą jakość produktów spożywczych. Tym bardziej, że jeżeli nie zadbają

nieprawidłowa  
masa ciała uczniów 
w szkołach

2012
17%

2016
+5%
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o to sami konsumenci, to producenci żywności nie będą mieli potrzeby zwra-
cania uwagi na ten problem. 

Z drugiej strony – i jest to aspekt bardzo pozytywny - inicjatywy te wska-
zują, że zwiększa się także świadomość konsumentów. Rośnie więc „oddolna” 
potrzeba tworzenia instrumentów i narzędzi, które pozwolą na lepsze kon-
trolowanie żywności zarówno w procesie jej powstawania, jak i w formie do-
celowej - na sklepowej półce. Chcemy, by takim instrumentem były właśnie 
badania w ramach akcji FoodRentgen, a jednym z jego narzędzi jest niniejszy 
raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”. 

Bądźmy świadomi – zacznijmy od płatków
Zmiany w stylu życia, związane m.in. z postępem technologicznym, ro-

snącą aktywnością zawodową kobiet, większą wiedzą o świecie i częstszymi 
podróżami, również w bardziej odległe regiony świata, powodują, że Polacy 
zmieniają swoje priorytety dotyczące odżywiania. Pomimo tego, że z powodu 
mniejszej ilości czasu na przygotowywanie posiłków jemy szybciej, to jednak 
- dzięki dostępowi do produktów i potraw z różnych stron świata - odżywiamy 
się bardziej różnorodnie i „wielokulturowo”. Chciałoby się powiedzieć, że tak-
że bardziej „pełnoziarniście”.

Niestety, wzrost zapotrzebowania na zdrowe i smaczne jedzenie nieko-
niecznie idzie w parze z posiadaniem wiedzy na temat produktów żywno-
ściowych, które dostępne są na sklepowych półkach. Jak podkreśla Marta 
Kierzkowska-Grzybek z wrocławskiego Instytutu Psychodietetyki, który jest 
partnerem naszego raportu, konsumenci wybierają produkty powszechnie 
uważane za „zdrowe”, nie czytając nawet etykiety. Dlatego też często nasze 
decyzje o zakupie sterowane są przez specjalistów od marketingu i reklamy. 
Nam się tylko wydaje, że wybieramy coś świadomie i nie ulegamy „modzie”. 
Żyjemy w świecie pośpiechu, a nasze wybory są wielokrotnie wynikiem tzw. 
owczego pędu lub hedonizmu. Tymczasem dobre decyzje wymagają zwol-
nienia tempa i dokładnej analizy etykiety – mówi Kierzkowska-Grzybek.

Organizatorzy akcji FoodRentgen dostrzegli potrzebę stworzenia źródła 
informacji, które w prosty i przejrzysty sposób umożliwi zwiększenie świa-
domości konsumentów dotyczącej tego, co kupują i spożywają. Celem tej 
ogólnopolskiej akcji o charakterze społecznym jest kontrola jakości produk-
tów spożywczych pobranych do badania bezpośrednio z półek sklepowych. 
Twórcy programu, we współpracy z instytutami badającymi żywność, posta-
nowili znaleźć i oznaczyć produkty spożywcze najczystsze pod względem 
pozostałości pestycydów i metali ciężkich.

Raport, który właśnie oddajemy do Państwa dyspozycji, jest jednym 
z  pierwszych efektów tych działań. Koncentrujemy się w nim na płatkach 
śniadaniowych na Państwa życzenie. Największa liczba z ponad 540 respon-
dentów, którzy wzięli udział w przygotowanej przez nas ankiecie wskazała, 
że właśnie płatki śniadaniowe są najbardziej powszechnie spożywanym 
produktem, którego jakość chcieliby przebadać. W trakcie prac nad rapor-
tem FoodRentgen przeanalizował aż 197 płatków śniadaniowych. W pierw-
szym etapie odrzuciliśmy te produkty, których walory „zdrowotne” można 
było zakwestionować już na podstawie analizy składu (zawartość cukru, 
różnego rodzaju słodzików, wzmacniaczy smaku itp.). Wyselekcjonowana 
w ten sposób grupa trafiła do laboratorium, gdzie została przebadana pod 
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kątem pozostałości pestycydów. Wyniki zebraliśmy i podsumowujemy w ni-
niejszym raporcie, któremu staramy się nadać formę przystępnego dla kon-
sumenta podręcznika. 

Dlaczego pestycydy?
Pestycydy to substancje naturalne lub syntetyczne, które służą do zwal-

czania żywych organizmów, szkodliwych lub niepożądanych w procesie pro-
dukcji żywności. Nazwa pochodzi od łacińskich słów pestis - zaraza, pomór 
oraz caedo - zabijam. Powszechnie są one używane w ogrodnictwie i rolnic-
twie jako środki ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Obecnie polscy producenci żywności mogą używać środków ochrony 
roślin zawierających 255 różnych substancji czynnych (z około 480 dopusz-
czonych na terenie Unii Europejskiej), zarejestrowanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pestycydy sprzedaje się w postaci ponad 1,5 tys. róż-
nych preparatów (środków ochrony roślin) o trzech głównych zastosowaniach: 
insektycydy do walki ze szkodnikami, fungicydy do walki z chorobami wywo-
ływanymi przez grzyby oraz herbicydy używane do zwalczania chwastów. 

Pestycydy to środki chemiczne, które wnikają w glebę, rośliny jadalne czy 
wodę. Są postrzegane jako przyczyna wielu chorób cywilizacyjnych u ludzi, 
a także masowego wymierania gatunków zwierząt i owadów, w tym pszczół. 
Posiadają one zdolność do rozwoju i kumulacji w organizmach żywych. Dla-
tego też mogą być źródłem nowotworów i nasilać procesy chorobowe z nimi 
związane. Oprócz tego mają wpływ na zaburzenie wewnętrznej homeostazy 
organizmu. Dodatkowym problemem, który wiąże się z pestycydami jest fakt, 
że efekty zatrucia nimi są bardzo trudno rozpoznawalne i początkowo mogą 
nie być łączone z nasileniem objawów choroby u pacjenta. 

Rządowy program monitoringu sprawdza ok. 3 tys. próbek z terenu ca-
łej Polski z około 40 głównych rodzajów upraw, co daje pewien obraz sy-
tuacji, ale jest kroplą w morzu potrzeb. Wykryte przekroczenia zgłaszane 
są do ogólnoeuropejskiego systemu Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF), dzięki któremu skażona żywność jest natychmiast wycofywana ze 
wszystkich punktów sprzedaży w UE.

Dostrzegając wagę problemu, FoodRentgen w pierwszej kolejności wziął 
„na celownik” właśnie pestycydy i stara się kierować producentów w stronę 
dobrych praktyk dotyczących kontroli składu naszego pożywienia. 

Prześwietlona dwudziestka
Tworząc raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”, chcieliśmy przede 

wszystkim wskazać produkty dobre jakościowo, nie zaś piętnować producen-
tów, którzy nie mieszczą się w dopuszczalnych normach, dając im szansę na 
ulepszanie oferowanych przez nich towarów. Dlatego szukaliśmy takiej me-
tody badawczej, która zapewniłaby obiektywne i istotne z punktu widzenia 
konsumentów rezultaty.

Jak już wspomnieliśmy, prace nad raportem podzieliliśmy na kilka etapów. 
W pierwszym z nich zapoznaliśmy się ze 197 produktami, które oferowane są 
w Polsce na półkach sklepowych i w Internecie przez 37 producentów. Wśród 
nich znalazło się 75 musli, 105 płatków śniadaniowych, a także 17 płatków 

37
producentów

197
produktów

105 typów
płatków  
śniadaniowych

75 typów  
płatków musli

17 typów  
płatków  
kukurydzianych

15 typów  
płatków eko
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kukurydzianych. Spośród wszystkich 197 rodzajów,  15 produktów posiadało 
certyfikat produkcji żywności ekologicznej. Następnie, na podstawie informacji 
umieszczonych przez producentów na etykietach oraz w sieci, przeanalizowali-
śmy ich składy. Okazało się, że tylko 31 rodzajów płatków nie zawiera substancji 
słodzących. 80 rodzajów posiada jedną lub dwie substancje słodzące, kolej-
nych 86 trzy i więcej substancji słodzących. W czterech z analizowanych ro-
dzajów płatków śniadaniowych padł swoisty „antyrekord” - znalazło się w nich 
aż 7 różnych środków słodzących! Produkty przebadaliśmy też pod kątem 
zawartych w nich emulgatorów, regulatorów kwasowości, przeciwutleniaczy, 
substancji glazurujących, substancji konserwujących, barwników, substancji 
spulchniających, kontrowersyjnych tłuszczy oraz innych tego typu środków.

W ten sposób wytypowaliśmy 47 rodzajów płatków (wśród których zna-
lazło się 12 rodzajów płatków eko) pochodzących od 25 producentów. W ko-
lejnym etapie wyselekcjonowaliśmy 26 rodzajów płatków (średnio po jednym 
od każdego producenta). Wyjątek stanowią płatki marki własnej Tesco, gdzie 
w pierwszej fazie wybraliśmy owsiankę, która później okazała się w swojej 
konsystencji kaszką. Dlatego w badaniach uzupełniających dobraliśmy jesz-
cze jedne płatki tego dystrybutora.

Ostatecznie do badań laboratoryjnych trafiło 20 rodzajów płatków śnia-
daniowych, ponieważ stwierdziliśmy, że sześć z wyselekcjonowanych pro-
duktów nie jest obecnie dostępna na sklepowych półkach. Wybrane płatki 
zostały przebadane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – jedno 
z najlepszych nie tylko w Polsce, ale też w Europie laboratoriów specjalizu-
jących się w tego typu analizach. Dopuszczone do finału płatki śniadaniowe 
zostały sprawdzone na obecność ponad 400 różnych pestycydów. Wnioski 
z tych analiz znajdą Państwo w tym raporcie. 

Na wagę złota
Autorzy publikacji dołożyli wszelkich starań, by publikacja „Prześwietla-

my: płatki śniadaniowe” w konkretny i rzetelny, ale też przejrzysty sposób 
przedstawiała wyniki przeprowadzonych badań. Już na tym etapie możemy 
stwierdzić, że przyniosły one pierwsze pozytywne efekty: znaleźliśmy grupę 
dziesięciu płatków śniadaniowych, które nie zawierają żadnych pozostałości 
pestycydów. Kolejne dwie, choć posiadają jedną tego typu substancję, to ich 
stężenie nie przekracza poziomu 50% obowiązującej normy. W naszej skali 
jakości rekomendujemy te produkty za pomocą zielonego lub żółtego koloru. 

Dr Artur Miszczak, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności 
skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa, podkreśla, że akcje takie jak Food-
Rentgen mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości żywności.

– Każda inicjatywa, która „uszczelnia” rządowy, wyrywkowy system kontro-
li jakości żywności jest na wagę złota. Trzeba udowadniać producentom, że 
warto dbać o jakość i czystość tego, co sprzedają. A jedynym naprawdę sku-
tecznym orężem może być tu nacisk społeczny. Jeśli ludzie będą kupować tyl-
ko wyroby sprawdzone, to rolnikom będzie się bardziej opłacało produkować 
żywność dobrej jakości i spełniającą wysokie normy – mówi dr Artur Miszczak.

Życzymy Państwu owocnej, a przede wszystkim przydatnej w codziennych 
wyborach zakupowych lektury!

Zespół FoodRentgen

BADANIE 
LABORATORYJNE

WYBRALIŚMY 
PO 1 PRODUKCIE 

PRODUCENTA 
I PRODUKTY 
DOSTĘPNE  

W SPRZEDAŻY  
W MOMENCIE  

ZAKUPU

ETAP 2

20 

RODZAJÓW  
PŁATKÓW

PRZEGLĄD PŁATKÓW 
OFEROWANYCH  

W SKLEPACH 

ETAP 0

197 
RODZAJÓW  
PŁATKÓW

ANALIZA SKŁADÓW 
CZYSTA ETYKIETA

ETAP 1

47 
RODZAJÓW  
PŁATKÓW
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Jak zmieniać  
rynek  
żywności?  
Wyzwania dla konsumentów i producentów

Wyobraźmy sobie sytuację „idealną”, w której świadomy konsument 
wybiera ze sklepowych półek najbardziej zdrowe i odpowiednie dla siebie 
produkty. Informacje uzyskuje bezpośrednio od producentów, znajdując je 
zarówno na etykietach produktów, jak i w Internecie. Informacje te są przej-
rzyste i  w  pełni dla niego zrozumiałe. Ich źródłem są obiektywne badania, 
przeprowadzone przez niezależne i renomowane instytuty naukowe. Dzięki 
temu na rynku znajdują się zdrowe produkty spożywcze wysokiej jakości. 
Konsumenci mają zaufanie do producentów żywności, a ci ostatni mają inte-
res w tym, by, w trosce o siebie, konsumentów i środowisko, oferować wyroby 
jak najlepszej jakości i tak właśnie robią…

Myślisz, że jest to utopijna wizja rodem z „odległej galaktyki”? Naszym 
zdaniem wcale tak nie jest! Nie tyko można wyobrazić sobie działający w taki 
sposób rynek żywności, ale także doprowadzić do realizacji tej wizji! By jed-
nak tak się stało, w pierwszej kolejności potrzebne są konsekwentne działa-
nia za strony konsumentów. Na czym powinny one polegać?
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Głód wiedzy
Kluczową kwestią dla możliwości pojawienia się pozytywnych zmian na 

rynku spożywczym jest wola samych konsumentów do zwiększenia swojej 
wiedzy na temat produktów, które kupują. Na tę potrzebę „głodu wiedzy” 
zwracają uwagę dietetycy. 

Warto stawać się ekspertem, bo kiedy mamy większą wiedzę, jesteśmy w sta-
nie podejmować właściwe decyzje zakupowe i świadomie dbać o  zdrowie 
swoje i bliskich. Tym bardziej, że w swoich konsumenckich wyborach kieruje-
my się często informacją, że coś jest „zdrowe” lub „ekologiczne”. Tymczasem 
żywność rekomendowana jako zdrowa przez samych producentów nieko-
niecznie jest… zdrowa. Bardzo często jest to tylko termin stworzony do celów 
komercyjnych, który co prawda wskazuje, że dany produkt powinien być mniej 
chemicznie przetworzony od pozostałych, ale niestety, wcale tak być nie musi.

Marta Kierzkowska-Grzybek 

z wrocławskiego Instytutu Psychodietetyki, 

autorka bloga kuchnianaturalna.blogspot.com

 
Warto sobie zatem zadać pytanie: co jako konsumenci, powinniśmy i mo-

żemy zrobić? Przede wszystkim czytajmy składy na etykietach produktów. 
Zadawajmy pytania. Nie zgadzajmy się na to, by źródłem wiedzy były dla nas 
reklamy. Stawiajmy na jakość. Edukujmy siebie i nasze dzieci. Podnośmy swo-
ją i ich świadomość, dotyczącą żywności i zdrowego trybu życia! Wymagajmy 
też od producentów dostępu do informacji. Tylko taka postawa skłoni ich do 
analizy tego, co produkują. Pomoże też tym, którzy już wytwarzają wysokiej 
jakości żywność, ale borykają się z nieuczciwą konkurencją wprowadzającą 
konsumentów w błąd.

Dlaczego jest to tak ważne? 
Rynek spożywczy jest typowym rynkiem z asymetrią informacji1. Wynika 

to z faktu, że konsumenci mają mniej informacji na temat kupowanych pro-
duktów niż ich producenci. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji.

Pierwsza z nich jest taka: jeśli posiadam większą wiedzę niż inni, i jej 
składnikiem jest niekorzystna informacja, to mogę tę informację ukryć. 
Mogę też udawać, że to, co dostarczam ma inne właściwości niż w rze-
czywistości. Wynika z tego realna „pokusa nadużyć”, której elementem jest 
„dylemat więźnia”. Jeżeli kara za występek jest niższa niż zyski czerpane 
z wprowadzania otoczenia w błąd i o ile producent nie ma silnego kręgo-
słupa moralnego oraz nie jest idealistą, to chętnie będzie korzystał z takiej 
możliwości.

Niesie to za sobą kolejną, niedobrą, tym razem dla producentów produk-
tów dobrych jakościowo, konsekwencję, określaną jako negatywna selekcja: 
jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować poziomu jakości produktów, a nie do 
końca wierzymy w oświadczenia producentów, wybieramy z założenia towary 
tańsze, i co za tym idzie, często gorsze - zgodnie ze sloganem „po co prze-

1  Asymetria informacji polega na tym, że część uczestników rynku posiada lepsze informacje od pozostałych. Zja-
wisko to opisał amerykański ekonomista George Akerlof, za co otrzymał w 2001 roku Nagrodę Nobla. George A. 
Akerlof, The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. „The Quarterly Journal of Econo-
mics”, 84 (3), s. 488-500, 1970. https://pl.wikipedia.org/wiki/George_A._Akerlof 
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płacać?”. W ten sposób producenci dbający o jakość przegrywają ekonomicz-
nie z tańszą konkurencją, a z rynku znikają produkty lepsze i zdrowsze.

Obecnie funkcjonujący rynek można porównać do gry w policjantów i zło-
dziei. Z założenia wszystkie produkty dostępne na rynku są dobre. Znajdują 
się tam jednak policjanci w postaci np. sanepidu, którzy weryfikują ich jakość. 
W tej sytuacji wielu producentów nie koncentruje się na samodzielnym kon-
trolowaniu i poprawianiu jakości swoich wyrobów, ale na tym, by nie dać się 
złapać na przekroczeniu norm.

Zdrowe podejście do biznesu
Nasza wizja funkcjonowania rynku jest inna: chcemy, by producenci kon-

kurowali między sobą w obszarze czystości produktów, a wygrywali (czyli byli 
promowani i najchętniej wybierani przez konsumentów) ci, którzy mają naj-
lepszej jakości surowce i wyroby. W takiej sytuacji rola inspekcji handlowych 
staje się marginalna, bo firmy same dążą do doskonałości swoich towarów.

Co zrobić, by tak się stało? Po pierwsze: konsekwentnie wymagajmy od pro-
ducentów dostępu do wiarygodnej informacji! W ten sposób możemy realnie 
wpłynąć na zmiany, które przyniosą nam - konsumentom, największe korzyści. 
Nie muszą wpłynąć one jednak negatywnie na wyniki sprzedaży producentów 
żywności. Zmienią jednak ich podejście do klienta i tworzonych produktów i po-
mogą tym, którzy od zawsze starali się dostarczać najlepszy możliwy produkt.

Producenci żywności muszą widzieć długofalowe korzyści wynikające ze 
zmian na rynku. Muszą też być przekonani, że konsumenci potrzebują przej-
rzystej informacji i że to właśnie ona decyduje o ich wyborach zakupowych. 
Producenci żywności obserwują rynek i reagują na pojawiające się trendy - 
dostosowują się do potrzeb odbiorców. Kiedy będą oni przekonani, że przej-
rzystość i rzetelność w obrębie przekazywania konsumentom informacji leży 
w ich dobrze pojętym interesie, poprawa jakości produktów i usunięcie z nich 
wszelkich zanieczyszczeń stanie się oczywistą koniecznością.  

Taka zmiana nastawienia producentów żywności przynieść może jeszcze 
jeden pozytywny rezultat. Jeżeli priorytetem dla kupujących stanie się żyw-
ność niezawierająca pozostałości pestycydów, to również rolnicy ograniczą 
ich stosowanie! W dalszej perspektywie czasowej wpłynie to na zwiększe-
nie znaczenia lokalnej produkcji żywności, niskoprzetworzonej i pozbawionej 
środków chemicznych. Znów zaczną być uprawiane zapomniane dziś odmia-
ny roślin, które są odporne na szkodniki i choroby. Dzięki temu polscy rolnicy 
będą mieli pełne ręce roboty, a na nasze stoły trafiać będzie w stu procentach 
zdrowa żywność. A na tym skorzystamy wszyscy!

Przejrzystość buduje zaufanie
Ta właśnie idea przyświeca powstaniu serii naszych raportów, z których 

pierwszy - „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe” - macie Państwo właśnie 
przed oczyma. Dzięki nim producenci zyskują obiektywne narzędzie, któ-
re wyróżnia wszystkie produkty wysokiej jakości, a konsumenci otrzymują 
godne zaufania źródło wiedzy na temat konkretnych wyrobów żywnościo-
wych. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa wpłynie na tempo, a przede 
wszystkim jakość zmian na rynku żywności. 
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Chcemy, by w ich efekcie żywność uzyskiwana była przy pomocy trady-
cyjnych metod, tworzona wyłącznie z naturalnych surowców. By była to żyw-
ność nisko- lub nieprzetworzona, bez konserwantów, barwników, wzmacnia-
czy smaku i innych chemicznych dodatków, wolna od pestycydów czy metali 
ciężkich, i by stała się dostępna dla każdego.

Żeby tak się stało – zacznijmy wymagać: pytać, sprawdzać, uświadamiać 
producentom, czego od nich oczekujemy, przekonujmy ich, że nie są to ocze-
kiwania nierealne do spełnienia. 

Pamiętajmy - jako konsumenci nie musimy godzić się na to, co jest nam 
oferowane, a producenci nie muszą postępować „tak jak wszyscy”. 

Wspólnie możemy wiele zmienić!



Płatki 
Śniadaniowe

14

Dlaczego płatki? 

Ogólnoświatowy trend
Konsumenci coraz mocniej domagają się naturalnych i „mniej przetworzonych” 
produktów spożywczych, a to zmusza producentów do usuwania sztucznych 
składników ze swoich produktów.
    Mintel Research (2016) 

Kiedy myślimy o zdrowej żywności, zawierającej niemal wyłącznie zboża, 
owoce i bakalie, to przed oczami stają nam płatki śniadaniowe. Dlatego są 
one podstawowym daniem w bardzo wielu domach na pierwszy, jakże ważny 
posiłek w trakcie dnia. Karmimy też płatkami nasze dzieci, najczęściej z prze-
konaniem, że są one dla nich zdrowe i pożywne. Z tych powodów chcemy 
mieć pewność, że tak jest naprawdę.

Posiadając wiedzę na temat rzeczywistego składu płatków śniadanio-
wych, możemy wpłynąć na ich producentów, żeby skład produktów był taki, 
jak nasze wyobrażenie o nich. W ten sposób będziemy jeść i smacznie, i zdro-
wo. A o to właśnie chodzi!

O tym, że zbadaliśmy zawartość płatków śniadaniowych dostępnych 
na półkach sklepowych zadecydowało kilka istotnych czynników. Pierw-
szym i najważniejszym z nich jest Wasz wybór. W sondzie przeprowadzonej 
w ramach akcji FoodRentgen wśród 540 uczestników z całej Polski, płatki 
śniadaniowe zdobyły największą liczbę głosów. Co równie istotne - ponad 
90% respondentów zadeklarowało, że dba o swoją dietę. 
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Dbam o swoją dietę ze względów zdrowotnych,  
ale staram sie nie przesadzać.

Mam całkowitego bzika na punkcie zdrowego  
odżywiania. Serwuję je sobie i całej rodzinie.

Sam(a) nie zwracam uwagi na swoje posiłki, ale chcę 
zapewnić zdrowe jedzenie swoim bliskim.

Nie ufam produktom spożywczym.  
Wszystko jest dzisiaj zanieczyszczone.

Wychodzę z założenia, że jeśli produkty są sprzedawane 
w sklepach, to ktoś musiał wyrazić na to zgodę.

Nie dbam o swoje jedzenie,  
i tak nie mam na to wpływu.

inne

348 (64,4%)

                       102 (18,9%)

              63 (11,7%)

               68 (12,6%)

        39 (7,2%)

   16 (3%)

           51 (9%)

Stosunek  do zdrowego żywienia
Sonda przeprowadzona  
przez FoodRentgen  
na grupie 540 Internautów  
w czerwcu 2017 r.



Płatki 
Śniadaniowe

16

L.P. Producent/dystrybutor „Liczba art.  
w asort.”

1 Nestlé 40

2 Tesco 29

3 Crownfield - Lidl 12

4 Lubella 11

5 Mixit Polska 10

6 FoodCare 9

7 Granex 9

8 Milzu 8

9 Sante 7

10 Emco 6

11 Vivi 6

12 NaturAvena 6

13 Biedronka 6

14 Bakalland 6

15 Bezgluten 3

16 Intenson 3

17 Radix-Bis 2

18 Melvit 2

19 Chaber 2

20 Saluteo 2

21 Benus 2

22 Molino Nicoli 1

23 Bionaturo 1

24 Allos 1

25 Piotr i Paweł 1

26 Kubara 1

27 A/s Crispy Food International 1

28 Pliczko 1

29 Britta 1

30 Natu 1

31 Bio Planet 1

32 Sonko 1

33 BioLife 1

34 Verival 1

35 Symbio 1

36 Targroch 1

37 Kaufland 1

Suma końcowa 197

Marki 
płatków, które 
prześwietliliśmy 
w niniejszym  
raporcie 
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Instytut Żywienia Świadomego
„Nie ma zdrowych ludzi w zatrutym środowisku” – podkreśla Sonia 
Priwieziencew, prezes Instytutu Żywienia Świadomego, którego misją jest 
przekazywanie wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć własny organizm, jego 
potrzeby i reakcje oraz ustalenie najważniejszych elementów optymalnej 
diety dopasowanej do każdego człowieka i jego stylu życia. Głównym  ce-
lem działalności Instytutu Żywienia Świadomego jest poszerzanie wiedzy 
i świadomości dotyczącej związku żywności i żywienia ze zdrowiem. Instytut 
prowadzi szereg projektów warsztatowych i edukacyjnych, dotyczących nie 
tylko zdrowego żywienia, ale również trybu życia - zarówno dla odbiorców 
indywidualnych, jak i grup warsztatowych. „Stosujemy podejście holistyczne 
- bierzemy pod uwagę cały cykl produkcji i przetwórstwa, od nasionka do 
talerza. Nie oddzielamy też zagadnienia zdrowia ludzi od otaczającego śro-
dowiska” – mówi Sonia Priwieziencew.

Partnerzy
Raportu

Sonia Priwieziencew: W 2007 roku założyła Funda-
cję Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatu-
ra, a  w  2015 Instytut Żywienia Świadomego. Prowadzi 
wykłady, szkolenia i warsztaty, których tematem jest 
związek produkcji i przetwórstwa żywności z naszym 
zdrowiem. W Instytucie Żywienia Świadomego realizuje 
projekty dotyczące rolnictwa ekologicznego, przetwór-
stwa lokalnego, bioróżnorodności  i zrównoważonego 
rozwoju. Prowadzi małe gospodarstwo ekologiczne pod 
Ostrowią Mazowiecką. Jest też autorką ekobloga. Sonia  
Priwieziencew jest absolwentką Instytutu Nauk Politycz-
nych w Paryżu. Tematem jej pracy magisterskiej były 
przemiany w polskim rolnictwie.
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Instytut Psychodietetyki
Działający we Wrocławiu Instytut Psychodietetyki powstał, by w nowocze-
sny sposób przekazywać wiedzę psychologiczną w celu zmiany zachowań 
zdrowotnych. Jego zespół stanowią renomowani specjaliści i czołowi przed-
stawiciele dolnośląskiego środowiska naukowego. Są wśród nich zarówno 
dietetycy, psychoterapeuci, jak i psychologowie zdrowia. Dzięki temu Insty-
tut może koncentrować swoją działalność na kompleksowym poradnictwie 
związanym ze zmianą zachowań zdrowotnych. Swoją ofertę placówka kieruje 
do osób odchudzających się oraz wszystkich tych, którzy chcą zmienić swój 
styl życia na zdrowszy. Pomaga też osobom mającym problemy z prawidło-
wym odżywianiem się.
 
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska jest adiunktem 
w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwer-
sytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
sekretarzem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towa-
rzystwa Dietetyki, doradcą żywieniowym. Jej praca nauko-
wa związana jest z żywieniową prewencją i  dietoterapią 
w chorobach przewlekłych, głównie onkologicznych. Jest 
także specjalistą w ocenie ryzyka występowania interakcji 
pomiędzy składnikami pożywienia i suplementów diety 
a lekami. W praktyce doradcy żywieniowego wspiera pa-
cjentów z otyłością, schorzeniami metabolicznymi – insu-
linoopornością i cukrzycą typu 2.

dr Joanna Pieczyńska jest doradcą żywieniowym, spe-
cjalistą psychodietetyki, adiunktem w Katedrze i Zakła-
dzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. Ma na koncie szereg publikacji nauko-
wych z zakresu analizy żywności i żywienia człowieka, 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest współautorką 
wielu znanych poradników dla pacjentów i rodziców. 
W pracy ze studentami koncentruje się na kwestiach 
żywienia człowieka i  analizy żywności. Jest wiceprze-
wodniczącą Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału 
wrocławskiego. Wspiera też doradztwem żywieniowym 
osoby starsze i chorujące na nowotwory.

Płatki 
Śniadaniowe
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Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
Instytut Ogrodnictwa jest jednym z najlepszych nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w całej Europie laboratoriów specjalizujących się w badaniach żywności. 
Program badawczy placówki obejmuje całość zagadnień związanych z pro-
dukcją ogrodniczą. Efekty prac naukowych Instytutu stały się podstawą opra-
cowania nowych, przyjaznych środowisku technologii uprawy roślin sadowni-
czych i warzyw, w tym technologii integrowanych i ekologicznych. Pozwalają 
one na produkcję wysokiej jakości płodów ogrodniczych bez pozostałości 
środków ochrony roślin. W placówce wyhodowano ponad 200 odmian roślin 
sadowniczych i warzywnych, które mają znaczący udział w polskiej produkcji 
ogrodniczej, od 7% w przypadku jabłoni do 40-50% w przypadku kapusty, ce-
buli i papryki oraz ponad 70% w przypadku maliny.

Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali świata rozwiązań, któ-
re znacząco przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Nie byłyby one 
możliwe bez doświadczonej kadry naukowej. Obecnie Instytut zatrudnia 470 
osób, w tym 39 profesorów, 69 adiunktów i 46 asystentów. W prace nad rapor-
tem zaangażowany był Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
- Państwowy Zakład Higieny
NIZP - PZH jest najdłużej działającą w Polsce instytucją, która dba o szeroko 
pojęte zdrowie publiczne. Instytut powstał w 1918 roku. Obecnie jego głównym 
zadaniem jest wspieranie kompleksowej ochrony zdrowia Polaków. Cel ten re-
alizowany jest poprzez prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. 

Instytut prowadzi badania oceniające sytuację zdrowotną mieszkańców na-
szego kraju. Monitoruje też biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki ryzyka 
w żywności, wodzie i powietrzu. Realizuje też działania mające na celu za-
pobieganie chorobom zakaźnym oraz badania epidemiologiczne ważnych 
społecznie NCDs (chorób niezakaźnych). Oprócz tego sprawdza jakość suro-
wic i szczepionek. Kolejnym ważnym obszarem działalności NIZP - PZH jest 
promocja zdrowia. Instytut m.in. przygotowuje na zlecenie rządu i organizacji 
pozarządowych ekspertyzy dotyczące społeczeństwa – ich tematem są oce-
na ryzyka w kontekście zdrowia publicznego i sposoby unikania zagrożeń.

W prace nad raportem zaangażowany był Zakład Toksykologii i Oceny Ryzy-
ka NIZP - PZH. 
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FoodRentgen
FoodRentgen to ogólnopolska akcja, której celem jest kontrola jakości pro-
duktów spożywczych bezpośrednio z półki sklepowej. Twórcy programu we 
współpracy z instytutami badającymi żywność postawili sobie za cel znale-
zienie i oznaczenie najczystszych produktów spożywczych pod względem 
pozostałości pestycydów i metali ciężkich. Inicjatywa ta została dostrzeżona 
przez ekspertów. W tym roku została ona nominowana do pierwszej setki naj-
ciekawszych inicjatyw w ramach Konkursu Start-Up-Challenge organizowane-
go w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Fundacja Inventity 
Fundacja Inventity  - Investors for Inventions jest polskim Think Tankem –  
niezależnym, opiniotwórczym ośrodkiem badawczo-rozwojowym działającym 
na styku instytucji badawczych, edukacyjnych, biznesu oraz sektora publicz-
nego. Jej zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie najnowocześniejszej, 
światowej wiedzy i jednoczesne tworzenie autorskich, modelowych rozwiązań 
usprawniających funkcjonowanie organizacji sektora prywatnego i publicznego.
 
Głównym celem, który stawia sobie Fundacja jest wspieranie innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw. Realizowany jest on poprzez transfer wiedzy i tech-
nologii. Dlatego też Inventity tworzy własny know-how poprzez współpracę 
ze światowymi centrami biznesu, instytucjami rządowymi najbardziej roz-
winiętych krajów świata, jak i wybitnymi osobowościami – dzięki ich wiedzy 
i wspólnym projektom realizowana jest misja Fundacji.

Organizatorzy  
i Inicjatorzy 
Raportu

Płatki 
Śniadaniowe
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Marzena i Marcin Galiccy: Para ekonomistów, która od wielu lat angażuje się 
w przedsięwzięcia ekologiczne i  społeczne (m.in. byli inicjatorami Centrum 
ekoJa oraz współpracowali z warszawskim BioBazarem). Kilka lat temu wy-
prowadzili się z rodziną z Warszawy w Beskidy i stworzyli program „Szamaj 
zdrowe” - który, w unikalny na skalę Polski sposób, ocenia jakość produk-
tów żywnościowych. Badaniu poddawane są produkty prosto z półek skle-
powych (jak dżemy, makarony, kasze). Stanowi on doskonałe uzupełnienie 
istniejących systemów certyfikacji żywności, które najczęściej są mało przej-
rzyste dla konsumentów. 
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I. Wybór płatków do analizy
1.  Po przeprowadzeniu sondy wśród Internautów 

zapadła decyzja - prześwietlamy płatki śniadaniowe!
2.  Zapoznaliśmy się ze 197 produktami dostępnymi na 

sklepowych półkach i w Internecie. 
3.  Korzystając z ogólnie dostępnych informacji od pro-

ducentów, przeanalizowaliśmy ich składy. 
4  Produkty poddaliśmy analizie pod kątem zawartych 

w nich substancji słodzących, emulgatorów, regu-
latorów kwasowości, przeciwutleniaczy, substancji 
glazurujących, substancji konserwujących, barwni-
ków, substancji spulchniających, tłuszczy i innych 
tego typu środków. W analizie wspierali nas eksperci 
Instytutu Psychodietetyki i Instytutu Żywienia Świa-
domego.

5.  Na tej podstawie wybraliśmy 47 rodzajów płatków 
pochodzących od 25 producentów. 

6.  Wyselekcjonowalismy 26 rodzajów płatków - po 
jednym od każdego producenta (wyjątek stanowiły 
płatki marki własnej Tesco, gdzie przebadaliśmy dwa 
produkty)

7.  Sześć z nich nie była dostępna na półkach skle-
powych w momencie kupowania produktów do 
badania. Ostatecznie do badań laboratoryjnych trafiło 
20 rodzajów płatków śniadaniowych. 

II. Badania laboratoryjne
1.  Skład płatków zanalizowano w Zakładzie Badania 

Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach we wrześniu 2017 roku. 

2.  Płatki zostały przebadane w technologii chroma-
tografii gazowej i cieczowej (PN-EN 15662:2008 
GC-MS/MS, PN-EN 15662:2008 LC-MS/MS). 

3.  Badania laboratoryjne miały na celu wykazanie 
ewentualnych pozostałości pestycydów w wyselek-
cjonowanych produktach. 

III. Co znaleźliśmy?
1.  Połowa wyselekcjonowanej grupy, w sumie  

10 produktów, okazała się wolna od pozostałości 
pestycydów. 

2.  W pozostałych 10 znaleźliśmy od 1 do nawet 12 sub-
stancji. W składzie płatków śniadaniowych znaleźli-
śmy pozostałości 24 różnych pestycydów.

3.  Wśród znalezionych pozostałości pestycydów najczę-
ściej występują: Acetamipryd (w pięciu produktach); 
Boskalid, Kaptan i Pirymifos-Me (w czterech przypad-
kach); a także Fenheksamid, Iprodion, Piraklostrobina 
i Pirymetanil (w trzech). W analizie potencjalnych 
zagrożeń pomagali nam Eksperci Zakładu Toksykolo-
gii i Oceny Ryzyka w Narodowym Instytucie Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Metodologia
- co, jak i dlaczego 
zbadaliśmy?

Płatki 
Śniadaniowe



BADANIE LABORATORYJNE
WYBRALIŚMY 

PO 1 PRODUKCIE 
PRODUCENTA 
I PRODUKTY 
DOSTĘPNE  

W SPRZEDAŻY  
W MOMENCIE  

ZAKUPU

ETAP 2

20 
RODZAJÓW  
PŁATKÓW

PRZEGLĄD PŁATKÓW OFEROWANYCH W SKLEPACH 

ETAP 0
197 

RODZAJÓW PŁATKÓW

ANALIZA SKŁADÓW CZYSTA ETYKIETA

ETAP 1
47 

RODZAJÓW PŁATKÓW

Raport Prześwietlamy:
Płatki 
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Raport Prześwietlamy:

Dodatki 
spożywcze 
w płatkach

Dodatki do żywności pełnią przeróżne funkcje. Jedne przedłużają żywotność 
produktu, inne uzupełniają brakujące witaminy i minerały, jeszcze inne wpływają 
na wygląd produktu. Staraliśmy się opisać je przy każdej, analizowanej grupie 
dodatków. Zaprosiliśmy ekspertów i na ich opinii polegamy. Jest to pewien kom-
promis, na jaki idziemy. Dopuszczamy powszechnie uznawane za nieszkodliwe 
dodatki, a jednocześnie zadajemy pytanie: Po co w ogóle dodatki? 

Czyż na śniadanie nie szukamy czegoś smacznego i pożywnego jednocześnie? 
Zapewni nam to bogata w minerały i witaminy mieszanka zbóż, bakalii, różnych 
nasion oraz świeżych bądź suszonych owoców. Różnokolorowe bakalie i owo-
ce mogą uatrakcyjniać śniadanie najmłodszym. Takie płatki można dosładzać 
naturalnym miodem - wtedy kiedy sami tego chcemy. Z takiej mieszanki nasz 
organizm, a mózg jako pierwszy, sam pobierze sobie wszystkie, potrzebne do 
dobrego i optymalnego jego funkcjonowania - cukry. Zrobi to powoli, rozkła-
dając w czasie ich przyswajanie. Natomiast wydzielone, przetworzone cukry, 
dodane do żywności jako niezależny jej składnik, wchłoną się bardzo szybko, 
realizując nasze potrzeby energetyczne na “teraz”, a nie np. na pierwsze parę 
porannych godzin nauki lub pracy.

Jeśli więc już kupujemy płatki, wybierajmy te zawierające tylko bezpieczne 
dodatki (w raporcie oznaczyliśmy je na zielono). Warto jednak pamiętać, że im 
prościej – tym lepiej. To najlepsza profilaktyka zdrowotna, jaką możemy sobie 
„zaserwować”.
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Substancje 
słodzące
Substancje słodzące są wszechobecne praktycznie 
we  wszystkich produktach wysokoprzetworzonych. 
Płatki śniadaniowe nie są tutaj wyjątkiem. 166 z prawie 
200, czyli aż 85% przeanalizowanych przez nas płatków 
było dosładzanych. Powód? Słodkie się lepiej sprzeda-
je. Słodkie uzależnia. Wreszcie określenie „słodkie” jest 
stawiane na równi ze słowem „smaczne”. 

Płatki bez cukru to rzadkość, może dlatego, że większość 
płatków śniadaniowych to produkty tak wysoce przetwo-
rzone, że bez dosładzania byłyby całkowicie pozbawione 
smaku.

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego

Niestety, słodkie, przez jego powszechność użycia, jest niezdrowe. Substan-
cje słodzące są wskazywane jako główna przyczyna plagi naszych czasów 
– otyłości. Od tych substancji prowadzi również trop do innych chorób cywi-
lizacyjnych, takich jak cukrzyca, nowotwory czy choroby wieńcowe.  Dlatego 
w naszej analizie staraliśmy się unikać substancji słodzących. Dopuściliśmy 
jedynie te produkty, które nie zawierały substancji słodzących lub zawierały 
substancje wskazane przez naszych ekspertów jako co najmniej mało szko-
dliwe (w tabelce oznaczone zostały na zielono i pomarańczowo). Tutaj też 
ograniczyliśmy ilość substancji słodzących do „nie więcej niż dwóch” w jed-
nym produkcie. Warunkowo dopuściliśmy również produkty zawierające cu-
kier, o ile poziom cukru w produkcie nie przekraczał 15%. W sumie do drugie-
go etapu badania zakwalifikowało się 86 produktów.
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Raport Prześwietlamy:

 l. płatków %

Bez substancji słodzących 31 16%

1-2 substancje słodzące 80 41%

3-6 substancji słodzących 82 42%

7 substancji słodzących 4 2%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Substancje  
słodzące

l. płatków  
zawierających  
w składzie do  
2  rodzajów  
substancji  
słodzących

l. płatków  
zawierających  
w składzie  
3 i więcej rodzajów 
substancji  
słodzących

suma płatków 
zawierajscych 
konkretna 
substancję
słodzącą 

Inulina 3 3 6

Miód 5 28 33

Melasa trzcinowa, 
(buraczana)

1 24 25

Ekstrakt słodu  
jęczmiennego

16 49 65

Dekstroza  0 2 2

Glukoza 3 24 27

Skrobia pszenna,  
kukurydziana

1 21 22

Cukier 68 85 153

Maltodekstryna 2 0 2

Syrop karmelowy 1 6 7

Sukraloza 1 0 1

Fruktoza 1 4 5

Syrop cukrowy  
(inwertowany)

6 26 32

Syrop glukozowy 10 47 57

Syrop glukozowo- 
-fruktozowy

4 12 16

Substancje 
słodzące  
w płatkach  
śniadaniowych

16%

41%

42%

2%
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Inulina - to naturalny wielocukier. Znajduje się np. w mniszku lekarskim 
czy topinamburze. Złożony jest z cząsteczek glukozy i fruktozy. Ze względu 
na swoją budowę i połączenia między cząsteczkami nie jest trawiona w przewo-
dzie pokarmowym człowieka, dzięki czemu pełni funkcje błonnika pokarmowe-
go. Z tego względu korzystnie wpływa na zdrowie: ma właściwości prebiotyku, 
wspiera rozwój korzystnej flory bakteryjnej, poprawia pasaż jelit, obniża ryzyko 
rozwoju niektórych nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz 
zaburzeń metabolicznych. Jest składnikiem suplementów diety. 

Miód - w warunkach naturalnych wytwarzany przez pszczoły. Najliczniej-
szą grupę związków w miodzie stanowią węglowodany. W największej ilości 
występują glukoza (~34%) oraz fruktoza (~39%). W mniejszych ilościach w mio-
dach mogą występować inne węglowodany, w tym sacharoza, maltoza (7,3%). 
Ze względu na występowanie biologicznie aktywnych związków, ryzyko wystę-
powania chorób metabolicznych jest mniejsze w przypadku spożywania mio-
du niż innych substancji słodzących. Prawdziwy miód zawiera masę cennych 
dla zdrowia składników, jednakże jest wiele czynników, które mogą pozbawić 
go tych właściwości. Sam proces podgrzewania powyżej 40 st. C powoduje ich 
utratę. Do tego dochodzi czynnik jakości i pochodzenia.  

Właściwości prozdrowotne miodu wynikają z jego specy-
ficznego składu. Produkt ten zawiera wiele związków bio-
logicznie aktywnych, jak na przykład acetylocholina, która 
korzystnie wpływa na układ krążenia oraz usprawnia funk-
cjonowanie neuronów jako neuroprzekaźnik, a także choli-
na biorąca udział w regulacji gospodarki lipidowej i mają-
ca korzystny wpływ na pracę wątroby. Zawarte w miodzie 
jony żelaza i kobaltu stymulują produkcję czerwonych 
krwinek oraz hemoglobiny. Wykazuje on także dość silne 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne związane 
z wywoływanym wysokim ciśnieniem osmotycznym oraz 
oddziaływaniem zawartych w nim olejków eterycznych 
i flawonoidów.  Istnieje ryzyko występowania alergii, dlate-
go należy ostrożnie podawać go małym dzieciom.

dr Joanna Pieczyńska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Melasa trzcinowa/buraczana - posiada 
czarną barwę oraz gęstą konsystencję. Powstaje jako produkt uboczny pod-
czas procesu produkcji cukru. Zawiera mikroelementy i witaminy, których nie 
ma w rafinowanym cukrze, np. żelazo, witamina B6, wapń, mangan, magnez 
i potas. Poza miodem, jest ona zdecydowanie zdrowsza niż cukier i inne sub-
stancje słodzące.    
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Ekstrakt słodu jęczmiennego - słód jęcz-
mienny to skiełkowane i wysuszone ziarna jęczmienia służące jako jeden 
z surowców do produkcji piwa lub whisky, szeroko wykorzystywany również 
w branży piekarskiej. Zawiera naturalne cukry (maltozę, glukozę), białko, wi-
taminy z grupy B i inne składniki mineralne (potas, wapń, fosfor, witaminy PP). 
Pomimo swojej wysokiej energetyczności jest jedną z nielicznych substancji 
słodzących o właściwościach prozdrowotnych. Najbardziej wartościowy jest 
słód jasny (najmniej przetworzony). Jednak ze względu na dużą zawartość 
cukrów prostych może prowadzić do rozwoju otyłości i innych chorób o pod-
łożu metabolicznym. 
 

Dekstroza - to cukier prosty, działający podobnie jak glukoza – 
zwiększa bilans energetyczny organizmu. Jest to forma D-glukozy, najszyb-
ciej wchłaniającego się cukru o wysokim wskaźniku glikemicznym. Oddziały-
wuje na organizm podobnie jak glukoza. 
 

Glukoza - główny składnik cukru. Cukier składa się z glukozy po-
łączonej z fruktozą w formie krystalicznej. Glukoza jest najbardziej pożąda-
nym przez komórki organizmu człowieka „paliwem”,  a w przypadku komórek 
mózgu oraz krwinek czerwonych jego jedynym możliwym źródłem (wyłącza-
jąc przypadki zaistnienia stanów wyjątkowych w organizmie, gdzie tym „pa-
liwem” stają się ciała ketonowe). Jednak spożywana w nadmiarze powoduje 
ryzyko rozwoju chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2. 
      

Skrobia pszenna/kukurydziana - jest 
polisacharydem zbudowanym z cząsteczek glukozy połączonych wiązania-
mi αglikozydowymi. Skrobia pszenna natywna otrzymywana  jest z pszenicy, 
produkowana w procesie wielostopniowego mielenia, separowania i wymy-
wania, a następnie odwodnienia, suszenia i mielenia. Skrobia modyfikowa-
na oznacza skrobię dodatkowo przetworzoną a nie skrobię modyfikowaną 
genetycznie. Jeżeli jednak skrobia jest z kukurydzy można podejrzewać, że 
pochodzi z kukurydzy GMO (chyba, że wyraźnie zaznaczono „GMO free”). W 
organizmie człowieka skrobia jest rozkładana pod wpływem enzymów do 
cząsteczek glukozy i w związku z tym ma działanie takie jak glukoza.
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Cukier (sacharoza) - w formie krystalicznej, jest otrzy-
mywany w procesie przetwarzania trzciny cukrowej lub buraków cukrowych. 
Sacharoza należy do grupy cukrów złożonych. Cukier ten należy do produktów 
wysokoenergetycznych i dostarcza 405 kcal na 100 g produktu. Warto zazna-
czyć, że oprócz energii nie wzbogaca diety w żadne inne składniki odżywcze, 
dlatego według zaleceń jego spożycie nie powinno przekraczać 10% wartości 
energetycznej diety. Jego nadmierna podaż prowadzi do chorób przewle-
kłych, metabolicznych, zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów dietozależnych. 
Jest istotnym czynnikiem rozwoju otyłości. Nadmierna podaż cukru w diecie 
może prowadzić do hiperaktywności u dzieci. Prowadzi też do uszkodzeń zę-
bów i rozwoju próchnicy szczególnie w wieku dziecięcym.

Nadmierna podaż cukru w diecie może prowadzić do 
hiperaktywności u dzieci.

dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska,  
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Maltodekstryna - jest wielocukrem składającym się głów-
nie z cząsteczek glukozy. Pozyskuje się ją poprzez enzymatyczną hydrolizę 
skrobi (najczęściej kukurydzianej, ziemniaczanej, tapiokowej i owsianej) z uży-
ciem preparatów enzymów amylazy. Maltodekstryna posiada wysoki IG, przez 
co może prowadzić do zaburzeń gospodarki węglowodanowej i metabolicz-
nych. Nie polecana dla osób z cukrzycą. Może powodować wzdęcia. 

Syrop karmelowy - to cukier (sacharoza) poddany działa-
niu wysokiej temperatury (proces karmelizacji), w wyniku czego uzyskuje on 
charakterystyczną brązową (karmelową) barwę. Jego wpływ na organizm jest 
taki sam jak cukru. 

Sukraloza (E955) - to zupełnie sztuczna substancja, nie 
występująca w naturze, wyprodukowana w laboratorium chemicznym w 1976 
roku. Jest substancją powstającą w procesie chemicznej modyfikacji czą-
steczki sacharozy. Nie jest trawiona przez organizm ludzki i nie może zostać 
wykorzystana jako źródło energii, a co za tym idzie, jest substancją bezkalo-
ryczną, która nie wpływa na poziom cukru we krwi. Jednak dane dotyczące jej 
bezpieczeństwa są niejednoznaczne. Jej metabolity mogą wykazywać dzia-
łanie rakotwórcze. Substancja, której należy absolutnie unikać. 
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Fruktoza - inaczej nazywana cukrem owocowym, jednak jako do-
datek do żywności jest otrzymywana ze zboża, a nie z owoców. Należy do 
grupy cukrów prostych i wysokokalorycznych substancji słodzących. Cechuje 
się o 40% większą słodyczą niż sacharoza. Jej indeks glikemiczny = 23, jest 
znacznie niższy niż glukozy. Zbyt wysoka podaż w diecie może prowadzić do 
zespołu metabolicznego, otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, 
schorzeń nerek. 
 

Syrop cukrowy (inwertowany) - otrzymuje 
się go metodą przemysłową z sacharozy, czyli cukru spożywczego. Proces 
ten polega na przemianie prawoskrętnego roztworu sacharozy w lewoskrętny 
roztwór pod wpływem jej hydrolizy. Powstaje wówczas mieszanina zawierają-
ca taką samą liczbę cząsteczek glukozy i fruktozy. Jego spożycie w nadmia-
rze powoduje wzrost ryzyka otyłości i przewlekłych chorób o podłożu meta-
bolicznym.   

Syrop glukozowy - powstaje w procesie enzymatycznej 
hydrolizy skrobi, więc na ogół pochodzi z ziemniaków, zboża, ryżu lub kukury-
dzy. Zawiera głównie glukozę i maltozę. Jest w efekcie podobny do cukru, ale 
bardziej szkodliwy, ponieważ łatwiej wchłania się do krwioobiegu. Powoduje 
więc szybszy wzrost poziomu cukru w organizmie (ma tzw. wyższy indeks 
glikemiczny), zatem również potem szybszy spadek, co w konsekwencji po-
woduje głód i wahania nastroju. Jeżeli syrop pochodzi z kukurydzy (a na ogół 
nie jest zaznaczone, z jakiej skrobi jest produkowany), to z dużym prawdopo-
dobieństwem jest to kukurydza modyfikowana genetycznie.

Syrop glukozowo-fruktozowy - jest otrzy-
mywany drogą enzymatycznej hydrolizy skrobi (głównie kukurydzianej), lecz 
oprócz glukozy (ok. 55%) zawiera również duży udział fruktozy (ponad 40%). 
Jest to wprawdzie substancja „pochodzenia” naturalnego, ale ekstremalnie 
przetworzona, nie występująca w tej formie w naturze. Ma zdecydowanie bar-
dziej negatywny wpływ na organizm niż cukier. Przy nadmiernym spożyciu 
występuje wzrost ryzyka chorób metabolicznych – cukrzycy, otyłości, zespo-
łu metabolicznego, chorób układu sercowo-naczyniowego, niealkoholowe-
go stłuszczenia wątroby, dny moczanowej. Istnieje niebezpieczeństwo ska-
żenia syropu rtęcią. Zwiększa ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych. 

Zalecamy unikać wszelkich produktów zawierających 
syrop glukozowo-fruktozowy.  

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cukier × × ×

syrop glukozowy × × ×

syrop glukozowo-fruktozowy × × ×

syrop cukrowy (inwertowany) × × ×

miód × × ×

fruktoza × × ×

glukoza × × ×

syrop karmelowy × × ×

ekstrakt słodu jęczmiennego × × ×

skrobia pszenna, kukurydziana × × ×

melasa trzcinowa × × ×

maltodekstryna × × ×

inulina × × ×

dekstroza × × ×

sukraloza × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cukier × × ×

syrop glukozowy × ×

syrop glukozowo-fruktozowy × × ×

syrop cukrowy (inwertowany) × × ×

miód × × ×

fruktoza × × ×

glukoza × × ×

syrop karmelowy × × ×

ekstrakt słodu jęczmiennego × × ×

skrobia pszenna, kukurydziana

melasa trzcinowa × × ×

maltodekstryna × ×

inulina × × ×

dekstroza × × ×

sukraloza

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Substancje słodzące - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cukier × × ×

syrop glukozowy × × ×

syrop glukozowo-fruktozowy × × ×

syrop cukrowy (inwertowany) × × ×

miód × × ×

fruktoza × × ×

glukoza × × ×

syrop karmelowy × × ×

ekstrakt słodu jęczmiennego × × ×

skrobia pszenna, kukurydziana × × ×

melasa trzcinowa × × ×

maltodekstryna × × ×

inulina × × ×

dekstroza × × ×

sukraloza × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cukier × × ×

syrop glukozowy × ×

syrop glukozowo-fruktozowy × × ×

syrop cukrowy (inwertowany) × × ×

miód × × ×

fruktoza × × ×

glukoza × × ×

syrop karmelowy × × ×

ekstrakt słodu jęczmiennego × × ×

skrobia pszenna, kukurydziana

melasa trzcinowa × × ×

maltodekstryna × ×

inulina × × ×

dekstroza × × ×

sukraloza

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cukier × × ×

syrop glukozowy × ×

syrop glukozowo-fruktozowy × × ×

syrop cukrowy (inwertowany) × × ×

miód × × ×

fruktoza × × ×

glukoza × × ×

syrop karmelowy × × ×

ekstrakt słodu jęczmiennego × × ×

skrobia pszenna, kukurydziana × × ×

melasa trzcinowa × × ×

maltodekstryna × ×

inulina × × ×

dekstroza × × ×

sukraloza × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

cukier -2,00 NIE

syrop glukozowy -2,67 NIE

syrop glukozowo-fruktozowy -4,00 ZDECYDOWANIE NIE

syrop cukrowy (inwertowany) -2,67 NIE

miód 3,33 TAK

fruktoza -2,67 NIE

glukoza 0,00 RACZEJ NIE

syrop karmelowy -2,00 NIE

ekstrakt słodu jęczmiennego 1,00 RACZEJ TAK

skrobia pszenna, kukurydziana -1,00 RACZEJ NIE

melasa trzcinowa 2,33 TAK

maltodekstryna -2,00 NIE

inulina 4,33 ZDECYDOWANIE TAK

dekstroza -0,33 TAK

sukraloza -2,50 PODZIELONE OPINIE

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów
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56%
111
produktów

16%
31 
produktów

5%
10 
produktów

23%
45 
produktów

Podsumowanie wyboru do etapu 2 
płatków śniadaniowych ze względu na 
obecność substancji słodzących

Bez środków słodzących

Zawierające substancje ocenione jako 
pożądane. Nie więcej niż dwie substancje 
słodzące w produkcie

Zawierające substancje dopuszczone 
warunkowo. Nie więcej niż dwie 
substancje słodzące w produkcie

Odrzucone na etapie 1

Do etapu 2 dopuściliśmy jedynie te produkty, które nie zawierały substancji 
słodzących lub zawierały substancje wskazane przez naszych ekspertów jako 
co najmniej mało szkodliwe. Tutaj też ograniczyliśmy ilość substancji słodzą-
cych do „nie więcej niż dwóch” w jednym produkcie. Warunkowo dopuścili-
śmy również produkty zawierające cukier, o ile poziom cukru w produkcie nie 
przekraczał 15%. W sumie do drugiego etapu badania zakwalifikowało się 86 
produktów.



Płatki 
Śniadaniowe

35
Raport Prześwietlamy:

Emulgatory
Emulgatory to substancje, które umożliwiają połączenie 
się wody i oleju, tak by powstała emulsja. Taką emulsją 
jest na przykład majonez. Oczywiście takie połączenie 
można uzyskać poprzez umiejętne mieszanie mecha-
niczne, jednak jest ono często nietrwałe. Dlatego poja-
wiąją się emulgatory.

Nasi eksperci stwierdzili, że jeśli już produkt potrzebuje emulgatorów, to niech 
będą nimi lecytyny, a najlepiej te ze słonecznika. W naszej analizie znaleźli-
śmy 110 artykułów bez emulgatorów i 66 zawierających 1 emulgator, lecyty-
nę. Właśnie te produkty zakwalifikowaliśmy do drugiego etapu.

 l. płatków %

Bez emulgatorów 110 56%

Z emulgatorami 87 44%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Emulgatory l. płatków zawierających  
w składzie

lecytyny 73

mono- i diglicerydy kwasów  
tłuszczowych

18

polirycynooleinian poliglicerolu 1

tristearynian sorbitolu 2

Emulgatory  
w płatkach  
śniadaniowych

56%

44%
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Lecytyna - to mieszanina fosfolipidów oraz steroli pełniących  
w organizmie człowieka ważne dla życia funkcje. Buduje błony komórkowe, 
stanowi źródło choliny. Dieta bogata w lecytynę poprawia pamięć, obniża po-
ziom cholesterolu oraz korzystnie wpływa na komórki wątroby. Posiada dzia-
łanie antyoksydacyjne, poprawiające funkcje poznawcze, wpływa na prawi-
dłowe funkcjonowanie struktur mózgu (lecytyny budują osłonkę mielinową). 
Można więc stwierdzić, że to całkiem przydatny dodatek spożywczy. Jest jed-
nak kilka ale... W płatkach śniadaniowych pojawiają się głównie trzy rodzaje 
lecytyn: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. W przypadku pierwszej można 
mieć prawie pewność, że pochodzi z upraw genetycznie modyfikowanych, 
o ile nie jest to produkt pochodzący z upraw ekologicznych. Ponadto soja jest 
silnie alergizująca, zawiera też fitoestrogeny, czyli wpływa na układ hormo-
nalny, co w pewnych dawkach może być zdecydowanie niekorzystne (szcze-
gólnie dla mężczyzn). Rzepak, z którego jest wytwarzana lecytyna, pochodzi 
najczęściej z upraw intensywnie opryskiwanych pestycydami. Słonecznikowa 
natomiast wydaje się najbezpieczniejsza z tego grona. 

Mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych (E471-E472) - syntetycznie otrzy-
mywany dodatek na bazie tłuszczów roślinnych i/lub  zwierzęcych, z wyko-
rzystaniem rozmaitych kwasów i substancji chemicznych w procesie produkcji. 
Substancje te uznawane są za bezpieczne dla zdrowia i nie zostały określone 
normy lub limity ich spożycia. Nieznane są również żadne efekty uboczne meta-
bolizmu tego typu tłuszczów. Mogą jednak alergizować.

Polirycynooleinian 
poliglicerolu (E476) - to półsyntetyczny emulgator 
i stabilizator otrzymywany z poliglicerolu i oleju rycynowego. Sztuczna sub-
stancja nie występująca w naturze. W testach na zwierzętach obserwowa-
no negatywny wpływ na funkcjonowanie tak ważnych organów jak wątroba 
i nerki. 

     
Pomimo braku dowodów na szkodliwość E476 na ludzkie 
zdrowie, zaleca się ograniczenie spożycia artykułów zawie-
rających ten związek chemiczny.

dr Joanna Pieczyńska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
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Raport Prześwietlamy:

Tristearynian sorbitolu (E492) - wytwarzany 
z sorbitolu (forma alkoholu cukrowego występująca w owocach) i kwasu ste-
arynowego (kwasu tłuszczowego otrzymywanego z olejów roślinnych bądź 
zwierzęcych). Obydwie substancje są naturalne, ale ich połączenie naturalne 
nie jest. Substancja ta obciąża wątrobę, która musi sobie jakoś poradzić z tym 
„wynalazkiem”. Wykazano również, że stanowi ryzyko dla systemu oddecho-
wego. Uwaga na płuca!

Wiele syntetycznych substancji dopuszczonych jako do-
datek do żywności „nie wykazuje toksyczności w małych 
dawkach”. Problem polega na tym, że nikt nie jest w sta-
nie oszacować, jak wiele tych małych dawek spożywamy 
wraz z żywnością wysokoprzetworzoną i jaki jest efekt ich 
kumulacji. Dlatego głównym zaleceniem powinno być 
unikanie wszystkiego, co z założenia nie jest jadalne!
 

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

emulgator lecytyna sojowa × × ×

emulgator lecytyna  
słonecznikowa

× × ×

lecytyny z rzepaku × × ×

mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych

× × ×

polirycynooleinian poliglicerolu × × ×

tristearynian sorbitolu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

emulgator lecytyna sojowa × × ×

emulgator lecytyna  
słonecznikowa

× × ×

lecytyny z rzepaku × × ×

mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych

× × ×

polirycynooleinian poliglicerolu × × ×

tristearynian sorbitolu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

emulgator lecytyna sojowa × × ×

emulgator lecytyna  
słonecznikowa

× × ×

lecytyny z rzepaku × × ×

mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych

× × ×

polirycynooleinian poliglicerolu × × ×

tristearynian sorbitolu × × ×

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Emulgatory - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

emulgator lecytyna sojowa × × ×

emulgator lecytyna  
słonecznikowa

× × ×

lecytyny z rzepaku × × ×

mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych

× × ×

polirycynooleinian poliglicerolu × × ×

tristearynian sorbitolu × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

emulgator lecytyna sojowa -1,67 RACZEJ NIE

emulgator lecytyna  
słonecznikowa

1,00 TAK

lecytyny z rzepaku -1,33 RACZEJ NIE

mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych

-0,67 RACZEJ NIE

polirycynooleinian poliglicerolu -1,67 NIE

tristearynian sorbitolu -1,67 NIE

Podsumowanie wyboru do etapu 2 
płatków śniadaniowych ze względu na 
obecność emulgatorów

Bez emulgatorów

Zawierające w swoim składzie jedynie 
emulgatory w postaci lecytyn

Odrzucone na etapie 1

11%
21
produktów

56%
110 
produktów

33%
66 
produktów

Średnia z ocen Ekspertów

W naszej analizie zna leźliśmy 110 artykułów bez emulgatorów i 66 zawiera-
jących 1 emulgator - le cytynę. Właśnie te produkty zakwalifikowaliśmy do 
drugiego etapu.
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Regulatory 
kwasowości

 l. płatków %

Bez regulatorów kwasowości 154 78%

Z regulatorami kwasowości 43 22%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Regulatory  
kwasowości   
w płatkach  
śniadaniowych

Regulatory kwasowości l. płatków zawierających  
w składzie

Kwas mlekowy 1

Cytrynian sodu 1

Mleczan wapnia 1

Kwas cytrynowy 16

Fosforan sodu (trójsodowy) 28

Difosforan 4

Regulatory kwasowości, jak sama nazwa wskazuje,  
odpowiadają za regulowanie poziomu kwasowości 
w produkcie. Czy jednak chodzi tylko o smak produktu, 
czy jeszcze o coś więcej? 

Dłuższy termin przydatności do spożycia, walory smakowe oraz utrwalenie 
koloru produktu to m.in. przyczyny, dla których producenci stosują wspomnia-
ne substancje. Większość z nich została oceniona przez naszych ekspertów  
negatywnie, z wyjątkiem kwasu mlekowego. W naszej analizie wyselekcjo-
nowaliśmy 154 produkty, które nie zawierały w swoim składzie regulatorów 
kwasowości i to one przeszły do etapu 2. 

78%

22%
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Raport Prześwietlamy:

Kwas mlekowy (E270) - nie zawiera mleka. Powstaje 
w sposób naturalny lub syntetyczny podczas fermentacji cukrów pod wpły-
wem działania bakterii mlekowych z rodzaju Lactobacillus. Zawiera mikro-
elementy, takie jak wapń, magnez, potas, żelazo, jest całkowicie przyswajany 
przez organizm. Wskazany przy schorzeniach trzustki, woreczka żółciowe-
go, nerek i wątroby. Dzięki właściwościom bakteriologicznym hamuje roz-
wój szkodliwych drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym, co korzystnie 
wpływa na proces trawienia. Jako konserwant stosowany jest również prze-
ciwko drożdżom i grzybom. Kwas mlekowy jest akceptowany jako dodatek 
żywności w produkcji ekologicznej. Dopuszczalne dzienne spożycie nie zo-
stało wyznaczone. U  osób wrażliwych może  powodować kontaktowe po-
drażnienia skóry. 

Cytrynian sodu (E331) - otrzymywany w wyniku reak-
cji chemicznej kwasu cytrynowego (zobacz poniżej) z np. wodorowęglanem 
sodu. Istnieje w owocach jako składnik naturalny, ale jako dodatek do żywno-
ści jest produkowany chemicznie. Może wpływać na wchłanianie niektórych 
leków i  powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Reaguje 
też z jonami metalu, więc np. może zwiększyć wchłanianie szkodliwego alu-
minium. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z chorobami nerek, 
z ograniczeniem podaży sodu.

Mleczan wapnia (E327) - związek syntetyczny 
otrzymywany poprzez działanie kwasem mlekowym na węglan lub wodoro-
tlenek wapnia. W swojej naturalnej formie występuje w jelicie grubym, gdzie 
jest wytwarzany w dużych ilościach przez obecne tam bakterie w swojej  
lewoskrętnej formie. Produkowany przemysłowo różni się jednak od swojej 
naturalnej formy i  jest na ogół prawoskrętny (bądź jest to mieszanka lewo- 
i  prawoskrętnych cząstek), co w efekcie może prowadzić do zaburzeń prze-
miany materii. Szczególnie może szkodzić małym dzieciom.  
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Kwas cytrynowy (E330) - wbrew ładnie brzmiącej 
nazwie kwas cytrynowy nie ma nic wspólnego ani z naturą, ani z cytrynami, 
chociaż w swojej naturalnej postaci występuje w wielu owocach, w tym rów-
nież w cytrynach. Jest też naturalnie produkowany w organizmie jako kluczo-
wy element całego procesu przemiany materii na poziomie komórkowym. 
Jednak ten stosowany w przemyśle spożywczym jest czysto syntetyczną 
substancją, otrzymywaną głównie przez fermentację cukru za pomocą kultur 
pleśni. Sprzyja powstawaniu próchnicy oraz, w połączeniu z pewnymi lekami  
(jak np. środki zapobiegające zgadze) lub z żywnością (jak herbata liściasta), 
powoduje zwiększone uwalnianie szkodliwych metali, takich jak glin.

Syntetyczny kwasek cytrynowy polecamy jako odkamie-
niacz do celów niespożywczych.

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego

Fosforany (E339, E450) - to związki syntetyczne 
otrzymywane poprzez reakcję sodu lub związków sodu (wodorotlenku, tlen-
ku) z kwasem fosforowym lub z odpowiednim węglanem. Wykazują nieko-
rzystny wpływ na gospodarkę mineralną (wapń, magnez, cynk). Na przykład 
wiążą się z wapniem, czym wpływają na zmniejszenie gęstości kości, powo-
dując ryzyko osteoporozy. Wpływają na gospodarkę hormonalną i metabo-
lizm witaminy D, szczególnie niekorzystny ze względu na populacyjne nie-
dobory tej witaminy. Długotrwałe skutki to natomiast otyłość, nadciśnienie 
tętnicze, problemy układu krążeniowego, osteoporoza, a nawet nowotwory 
układu pokarmowego. U dzieci może powodować zaburzenia koncentracji 
i skutkować nadmierną pobudliwością. W analizowanych produktach znaleź-
liśmy fosforan sodu (trójsodowy) i difosforany.

Nadmierna podaż fosforanów w diecie - w tym organicz-
nych fosforanów stosowanych jako pestycydy - zwiększa 
ryzyko chorób przewlekłych, m. in. chorób nerek i osteopo-
rozy. U dzieci może skutkować zaburzeniami koncentracji 
i nadmierną pobudliwością.

dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska,  
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cytrynian sodu × × ×

fosforan sodu (trójsodowy) ×

kwas cytrynowy × × ×

kwas mlekowy × × ×

mleczan wapnia × × ×

difosforan × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cytrynian sodu × × ×

fosforan sodu (trójsodowy) × × ×

kwas cytrynowy × × ×

kwas mlekowy × × ×

mleczan wapnia × × ×

difosforan × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

cytrynian sodu × × ×

fosforan sodu (trójsodowy) × × ×

kwas cytrynowy × × ×

kwas mlekowy × × ×

mleczan wapnia × × ×

difosforan × × ×

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Regulatory kwasowości - oceny ekspertów
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Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność regulatorów kwasowości

Bez regulatorów kwasowości

Odrzucone na etapie 1

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

cytrynian sodu -0,67 RACZEJ NIE

fosforan sodu (trójsodowy) -3,67 ZDECYDOWANIE NIE

kwas cytrynowy -2,00 NIE

kwas mlekowy 3,00 TAK

mleczan wapnia 0,00 TO ZALEŻY

difosforan -3,67 ZDECYDOWANIE NIE

22%
43
produkty

78%
154 
produkty

Średnia z ocen Ekspertów

Większość regulatorów kwasowości została oceniona przez naszych eksper-
tów negatywnie, z wyjątkiem kwasu mlekowego. W naszej analizie wyselek-
cjonowaliśmy 154 produkty, które nie zawierały w swoim składzie regulatorów 
kwasowości i to one przeszły do etapu 2.
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Przeciwutleniacze
Przeciwutleniacze powstrzymują proces utleniania pro-
duktu, co ma bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność 
produktu i termin jego przydatności. 

W odróżnieniu od większości omawianych wcześniej dodatków nasi eksper-
ci zgodnie orzekli, że przeciwutleniacze występujące w płatkach to głównie 
witaminy C i E. Mają one pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też 
do etapu 2 w tym obszarze zostały zakwalifikowane wszystkie płatki biorące 
udział w analizie. 

Przeciw- 
-utleniacze  
w płatkach  
śniadaniowych

86%

14%

 l. płatków %

Bez przeciwutleniaczy 170 86%

Z przeciwutleniaczami 27 14%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Przeciwutleniacze l. płatków zawierających  
w składzie

Palmitynian askorbylu 6

Tokoferol 26

Kwas askorbinowy 2
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Palmitynian askorbylu (E304) - estrowa po-
chodna witaminy C, wykorzystywana w technologii żywności ze względu na jej 
większą stabilność. Charakteryzuje się słabszymi właściwościami biologiczny-
mi w odniesieniu do kwasu askorbinowego. Dopuszczalne dzienne spożycie to 
1.25 mg/kg masy ciała. Uważany za nieszkodliwy w zastosowaniu spożywczym.

Tokoferol (E306-E309) - inaczej mówiąc, witamina E. 
Rozpuszczalna w tłuszczach o właściwościach przeciwutleniających. Wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, zapobiega chorobom nowo-
tworowym, wzmacnia układ odpornościowy i rozrodczy. Chroni głównie frakcje 
lipidowe przed utlenianiem. Ewentualne ryzyko nadmiernego spożycia przy 
jednoczesnej suplementacji witaminą E. Tekoferole to dodatek do żywności o 
numerze E306 (ponadto syntetyczne tokoferole noszą numery E307-309). 
    

Kwas askorbinowy (E315) - czyli witamina C peł-
niąca biologiczne funkcje, istotny antyoksydant w diecie. Przy długofalowej 
nadmiernej podaży, wynikającej z suplementacji wysokimi dawkami, ryzyko 
odkładania kamieni w nerkach oraz występowania biegunek. 

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

palmitynian askorbylu

tokoferol × × ×

kwas askorbinowy × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

palmitynian askorbylu × × ×

tokoferol × × ×

kwas askorbinowy × × ×

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Przeciwutleniacze - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

palmitynian askorbylu

tokoferol × × ×

kwas askorbinowy × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

palmitynian askorbylu × × ×

tokoferol × × ×

kwas askorbinowy × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

palmitynian askorbylu 0,00 TO ZALEŻY

tokoferol 3 TAK

kwas askorbinowy 3,33 TAK

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność przeciwutleniaczy

Dopuszczone do etapu 2

100%
197 
produktów

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

Do etapu 2 w obszarze przeciutleniaczy zostały zakwalifikowane wszystkie 
płatki biorące udział w analizie.
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Substancje 
glazurujące

Substancje  
glazurujące   
w płatkach  
śniadaniowych

Substancje glazurujące w przypadku płatków mają 
funkcję nabłyszczającą i w tym celu są dodawane.

W naszych płatkach znaleźliśmy dwie takie substancje. Przy jednej pojawiły 
się duże rozbieżności w opinii co do ich właściwości. Żadnych z płatków za-
wierających ten dodatek nie dopuściliśmy do drugiego etapu. W sumie trafiło 
do niego 189 produktów.

96%

4%

 l. płatków %

Bez substancji glazurujących 189 96%

Z substancjami glazurującymi 8 4%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Substancje glazurujace l. płatków zawierających  
w składzie

guma arabska 8

szelak 2
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Guma arabska (E414) - naturalny hydrokoloidowy 
polisacharyd pozyskiwany z akacji senegalskiej. Jest środkiem zagęszczają-
cym, emulgatorem, czynnikiem nadającym teksturę, substancją błonotwór-
czą o szerokim zastosowaniu. Co do szkodliwości czy dobroczynności, zdania 
ekspertów są podzielone. Jedni eksperci wskazują dolegliwości, które mogą 
pojawiać się po spożyciu,  takie jak wysypka, pokrzywka i katar sienny, astma 
czy  wzdęcia. Drudzy podkreślają probiotyczne działanie tej substancji, w tym 
działanie obniżające stężenie cholesterolu, działanie regulujące  poziom glu-
kozy we krwi oraz ciśnienia krwi. 

Nie każda substancja „naturalna” lub naturalnego pocho-
dzenia nadaje się do spożywania przez ludzi. Tak jest wła-
śnie z gumą arabską… 

mgr Sonia Priwieziencew,  

założycielka Instytutu Żywienia Świadomego

Szkodliwe działanie na organizm człowieka nie zostało 
potwierdzone w badaniach naukowych. 

dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wykorzystanie gumy arabskiej jako substancji glazurującej 
w wybranych markach płatków jest korzystne ze względów 
zdrowotnych.

dr Joanna Pieczyńska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szelak (E904) – odmiana żywicy naturalnej, pozyskiwanej 
z wydzieliny czerwców – owadów z rzędu pluskwiaków żyjących na drzewach 
szelakowych na terenie Tajlandii i Indii. Jako dodatek chemiczny spełnia rolę 
nabłyszczacza i nadaje artykułom atrakcyjny wygląd. Szelak jest uznawany za 
nieszkodliwy, ale może wywoływać alergię kontaktową, podrażnienia skóry.

Szelak wykorzystuje się jako substancję glazurującą do 
następujących artykułów spożywczych:  ziarna kawy, orze-
chy, wyroby cukiernicze, owoce cytrusowe, jabłka, gruszki, 
brzoskwinie, melony i ananasy.

dr Joanna Pieczyńska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

guma arabska × × ×

szelak × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

guma arabska × × ×

szelak × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

guma arabska × × ×

szelak × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

guma arabska 1,00 PODZIELONE OPINIE

szelak 0,00 RACZEJ NIE

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

Substancje glazurujące - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

guma arabska × × ×

szelak × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

guma arabska × × ×

szelak × × ×

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
substancje glazurujce

Bez substancji glazurujących
Odrzucone w etapie 1

96%
189 
produktów

4%
8 
produktów

Płatki zawierające substancje glazurujące w swoim składzie zostały odrzucone. 
Do drugiego etapu dopuściliśmy w sumie 189 produktów.



Płatki 
Śniadaniowe

52

Substancje 
konserwujące
Konserwanty odpowiadają za wydłużenie terminu przy-
datności do spożycia oferowanych produktów poprzez 
niedopuszczenie do rozwoju flory bakteryjnej, grzybów 
lub innych drobnoustrojów. 

Konserwanty stały się postrachem konsumentów. Producenci, chcąc wyróż-
nić się na tle konkurencji, często umieszczają napis „bez konserwantów” na 
swoim opakowaniu. Ma to wskazywać, że produkt jest zdrowszy. Czy taki fak-
tycznie jest, zależy jeszcze od wielu warunków. Faktem jest, że konserwanty 
coraz rzadziej goszczą w naszych produktach. W prawie 200 przeanalizo-
wanych płatkach znaleźliśmy tylko 14 produktów, które były konserwowane 
chemicznie. Producenci natomiast nie stronią od najstarszego i najbardziej 
znanego konserwantu, który jest powszechnie używany w naszych kuch-
niach, i który często nie jest uważany za substancję konserwującą. Mowa tu-
taj o soli. Większość produktów zawierała ją w swoim składzie. Ze względu 
na jej powszechność w płatkach, mimo przeciwskazań ze strony ekspertów, 
pozwoliliśmy sobie warunkowo dopuścić produkty z solą do drugiego etapu 
wraz z produktami nie zawierającymi w swoim składzie żadnych konserwan-
tów. W sumie do etapu drugiego dopuściliśmy 183 produkty, w tym 63 nie 
zawierające żadnych konserwantów, w tym również soli.
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Substancje  
konserwujące 
w płatkach  
śniadaniowych

61%

7%

 l. płatków %

Bez substancji konserwujacych 63 32%

Tylko sól 120 61%

Z substancjami konserwujacymi 14 7%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Substancje konserwujące l. płatków zawierających  
w składzie

sól 133

dwutlenek siarki 12

sorbian potasu 1

pirosiarczyn sodu 2

32%
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Sól - potoczna nazwa chlorku sodu. Naturalny konserwant i dodatek sma-
kowy stosowany od dawien dawna. Sód, składnik soli, jest też niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak nadmiar soli bardzo szko-
dzi. Należy więc ograniczać jej spożycie i nie przyzwyczajać się do słonych 
smaków - przestajemy wtedy być na nie wrażliwi i solimy coraz więcej. Jeżeli 
jemy dużo żywności z dodatkiem soli, nie jesteśmy w stanie wyczuć i kon-
trolować, ile tak naprawdę jej wchłaniamy. Szczególnie małym dzieciom nie 
powinno się solić potraw. Nadmiar soli może uszkodzić wątrobę, nerki, być 
przyczyną nowotworu żołądka, a nawet spowodować uszkodzenia u rozwija-
jącego się płodu. 
    

Sól w płatkach śniadaniowych jest stosowana raczej jako 
wzmacniacz smaku słodkiego.

dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska,  
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dwutlenek siarki (E220) - powszechnie stosowany 
jako konserwant do win i suszonych owoców. Dwutlenek siarki ma działanie 
konserwujące i chroniące przed rozwojem bakterii, drożdży czy pleśni. Wystę-
puje w formie bezbarwnego gazu o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, 
silnie drażniący drogi oddechowe. Produkty owocowe i warzywne podda-
ne siarkowaniu gazowemu charakteryzuje jaśniejsza, atrakcyjniejsza barwa. 
Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. SO2 niszczy 
witaminę A, B1 i B9 (kwas foliowy) w produktach spożywczych. Oprócz astmy 
i uszkodzeń układu oddechowego dwutlenek siarki może wywoływać nud-
ności i bóle głowy. Dopuszczalne dzienne spożycie dwutlenku siarki wynosi 
0,7 mg na kilogram masy ciała. 

(...)nikt nie szacuje efektu kumulacji z innymi toksycznymi 
substancjami, które wprowadzamy do naszego organizmu.

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego
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Sorbinian potasu (E202) - to sól potasowa kwasu 
sorbowego, środek stosowany m.in. jako konserwant w żywności oznaczany 
w składzie produktów symbolem E202. Stosowany w płatkach zawierających 
suszone owoce. Ma postać białego krystalicznego proszku lub granulek, nie 
pozostawia posmaku i jest praktycznie bezzapachowy. Wspólny Komitet Eks-
pertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) ustalił dopuszczalne 
dzienne spożycie (ADI) konserwantu na poziomie 25 mg/kg masy ciała. 
   

Sorbinian potasu jest uznawany za jeden z najbezpiecz-
niejszych dodatków do żywności. 

dr Joanna Pieczyńska,  
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pirosiarczyn sodu (E223) - to sól sodowa kwasu 
siarkawego,  dodatek o symbolu E223. Jest substancją konserwującą, działa 
hamująco na rozwój pleśni i bakterii, słabiej oddziałuje na drożdże. Dzienne 
bezpieczne dla zdrowia spożycie wynosi 0,7 mg/kg masy ciała.  Jest drażnią-
cy dla oczu, skóry i żołądka. Obniża też zawartość spożywanych w pokarmie 
witamin. Rozkłada się w wątrobie i wydalany jest wraz z moczem, obciążając 
więc wątrobę i nerki. Może powodować ataki astmy, katar sienny, chroniczną 
pokrzywkę i atopowe zapalenie skóry, jak również bóle głowy, podrażnienie 
układu pokarmowego i mdłości.
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

sól × × ×

dwutlenek siarki × × ×

sorbinian potasu × × ×

pirosiarczyn sodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

sól × × ×

dwutlenek siarki × × ×

sorbinian potasu × × ` ×

pirosiarczyn sodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

sól × × ×

dwutlenek siarki × × ×

sorbinian potasu × × ×

pirosiarczyn sodu × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

sól -1,33 NIE

dwutlenek siarki -2,33 NIE

sorbinian potasu -1,33 PODZIELONE OPINIE

pirosiarczyn sodu -2,00 PODZIELONE OPINIE

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

Substancje konserwujące - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

sól × × ×

dwutlenek siarki × × ×

sorbinian potasu × × ×

pirosiarczyn sodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

sól × × ×

dwutlenek siarki × × ×

sorbinian potasu × × ` ×

pirosiarczyn sodu × × ×

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność substancji konserwujących

Bez substancji konserwujących
Zawierające w swoim składzie jedynie konserwanty w postaci soli
Odrzucone w etapie 1

32%
63 
produkty

7%
14 
produktów

61%
120 
produktów

W sumie do etapu drugiego dopuściliśmy 183 produkty, w tym 63 nie zawie-
rające żadnych konserwantów, w tym również soli.
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Barwniki

Barwniki   
w płatkach  
śniadaniowych

Barwa artykułów spożywczych uwydatnia ich smakowi-
tość. Z tego powodu producenci dodają do produktów 
różne barwniki. Czy warto kupować produkty z barwni-
kami?

Nasi eksperci twierdzą, że to zależy od tego, co to za barwnik, z jakich sub-
stancji pochodzi i w jaki sposób został on wyekstrahowany. Nasza opinia jest 
jednak taka, że im mniej dodatków w produkcie, tym lepiej. Szczęśliwie, po-
nad 90% prześwietlonych przez nas płatków nie zawiera w sobie barwników. 
Dlatego też, do drugiego etapu weszło 180 produktów tego typu oraz 3 arty-
kuły zawierające substancje pozytywnie ocenione przez naszych ekspertów.

91%

9%

 l. płatków %

Bez barwników 180 91%

Z barwnikami 17 9%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Barwniki l. płatków zawierających  
w składzie

(beta) karoteny 8

kapsaicyna 1

karmel amoniakalny 13

annato 1
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Karoteny (beta-karoteny - E160a) - to po-
marańczowożółte organiczne barwniki roślinne, występujące między innymi 
w wielu warzywach i owocach. Są źródłem witaminy A. Karoten otrzymywany 
jest nie tylko z marchwii, ale też z oleju palmowego, alg (np. Dunaliella salina) 
oraz poprzez fermentację z grzyba Blakeslea trispora). Dopuszczalne dzien-
ne spożycie wynosi 5 mg/kg masy ciała. Duże spożycie karotenu powoduje 
zmianę barwy skóry.  Nadmiar karotenu może wywołać objawy zatrucia wła-
śnie witaminą A, czyli zawroty głowy, wymioty, nudności oraz złą koordyna-
cję mięśniową. Jeżeli nie przyjmujemy suplementów, nie ma raczej ryzyka 
przedawkowania karotenów. Doniesienia naukowe wskazują na ich działanie 
przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne. 

Kapsaicyna (E160c) – barwnik otrzymywany z papryki. 
Uważa się, że ma działanie prozdrowotne. W medycynie stosowana zewnętrz-
nie jako środek przeciwbólowy. Według niektórych badań kapsaicyna ma dzia-
łanie przeciwnowotworowe, przyspieszające przemianę materii i obniżające 
ciśnienie. W nadmiernych ilościach może podrażniać błonę śluzową. Przy spo-
życiu bardzo dużych dawek może dojść do zatrucia. Pierwszymi jego objawami  
mogą być: zaburzenia oddychania, wymioty i nudności lub zasinienie skóry.

Karmel amoniakalny (E150c) - oznaczany sym-
bolem E150c, jest barwnikiem syntetycznym. Otrzymywany jest z cukru, który 
jest poddawany działaniu amoniaku. Dopuszczalne dzienne spożycie nie po-
winno przekroczyć 100 mg/kg masy ciała/dzień. W większych dawkach może 
wywoływać nadpobudliwość, a także wpływać negatywnie na wątrobę, żołą-
dek oraz płodność. W niektórych testach na zwierzętach wywoływał konwul-
sje. Wykazał się dużą toksycznością podczas eksperymentów na szczurach.
 

Annato (E160b) - barwnik w formie naturalnej jako biksyna 
(ekstrakt zewnętrznych warstw nasion drzewa annato) lub jako norbiksyna 
(otrzymywana w wyniku hydrolizy biksyny wodnym roztworem zasady). Naj-
wyższy dopuszczalny poziom spożycia na dzień dla tych form to 0–6 mg bik-
syny/kg masy ciała oraz 0–0,3 mg norbiksyny/kg masy ciała. Bezpieczeństwo 
stosowania  dla tej substancji nie  zostało jeszcze  ocenione,  ale pojawiają  
się  doniesienia  o  jej  szkodliwym działaniu - przy bezpośrednim kontakcie 
ze skórą może wywołać egzemę. Może powodować alergię i niskie ciśnienie 
u dorosłych, a bóle głowy u dzieci.
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(beta) karoteny × × ×

karmel amoniakalny × × ×

kapsaicyna × × ×

annato × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(beta) karoteny × × ×

karmel amoniakalny × × ×

kapsaicyna × × ×

annato × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(beta) karoteny × × ×

karmel amoniakalny × × ×

kapsaicyna × × ×

annato × × ×

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Barwniki - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(beta) karoteny × × ×

karmel amoniakalny × × ×

kapsaicyna × × ×

annato × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(beta) karoteny × × ×

karmel amoniakalny × × ×

kapsaicyna × × ×

annato × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

(beta) karoteny 2,67 TAK

karmel amoniakalny -1,67 NIE

kapsaicyna 3,67 TAK

annato 1,00 PODZIELONE OPINIE

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność barwników

Bez barwników
Zawierające w swoim składzie karoteny lub/i kapsaicynę
Odrzucone w etapie 1

91%
180 
produktów

7%
14 
produktów

2%
3 
produkty

Średnia z ocen Ekspertów

Do drugie go etapu weszło 180 produktów bez barwników oraz 3 zawierające 
sub stancje pozytywnie ocenione przez naszych ekspertów.
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Kontrowersyjne
tłuszcze
w płatkach  
śniadaniowych

W tej kategorii zakwalifikowaliśmy tłuszcze, które wzbu-
dzają wiele kontrowersji, czy to z perspektywy rabunko-
wej polityki środowiskowej, jak to jest w przypadku tłusz-
czu palmowego, czy też procesu utwardzania oleju.

Proces utwardzania zmienia radykalnie właściwości tłuszczu roślinego na 
jego niekorzyść. Z tych powodów do etapu drugiego zakwalifikowaliśmy tylko 
te płatki, które nie zawierały w składzie tego typu dodatków.

66%

34%

Kontrowersyjne 
tłuszcze

 l. płatków %

Bez tłuszczów 131 66%

Z tłuszczami 66 34%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Tłuszcze l. płatków zawierających  
w składzie

tłuszcz  palmowy 62

tłuszcze roślinne utwardzone 5
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Tłuszcz  palmowy - stały olej roślinny otrzymywany z nasion 
lub miąższu olejowca gwinejskiego. Główne kontrowersje związane z tłusz-
czem palmowym narosły wokół wycinki lasów tropikalnych pod uprawę tej  
rośliny, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne strefy zwrotniko-
wej, a przez to i całej planety. Sam olej palmowy surowy, niepoddany pro-
cesowi utwardzania, wykazuje pozytywny wpływ na zdrowie. Mimo wysokiej 
zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych (ok. 50%)  surowy olej palmowy 
nie wpływa na pogorszenie profilu lipidowego we krwi i nie zwiększa ryzyka 
chorób układu krążenia. 

Intensywne uprawy olejowca na olej palmowy (głównie 
w Malezji i Indonezji) to jedna wielka katastrofa ekologicz-
na. Przyczyniają się do wycinania i wypalania lasów tropi-
kalnych, eksterminacji dzikich zwierząt, w szczególności 
orangutanów (również tygrysów i nosorożców), do nega-
tywnych zmian klimatu i utraty ziemi przez lokalne społecz-
ności. Jest to wystarczający powód, aby unikać produktów 
spożywczych i kosmetycznych zawierających olej palmo-
wy, dopóki nie będą wprowadzone bardziej zrównoważone 
metody uprawy.

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego

Pozostałe tłuszcze 
roślinne utwardzone - nazywane też uwodorniony-
mi lub „trans”. Olej roślinny poddaje się bardzo wysokiej temperaturze i łączy 
z cząsteczkami wodoru. Wykazują właściwości rakotwórcze. Obowiązek in-
formowania o zawartości tłuszczów trans w produktach wprowadzono w UE 
w grudniu 2016 roku.

Podczas utwardzania tłuszczu powstają duże ilości izome-
rów trans - nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tłusz-
cze te wykazują silne działanie miażdżycorodne i podno-
szą ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Podnoszą 
poziom cząsteczek cholesterolu LDL i obniżają poziom 
cząsteczek HDL cholesterolu, podnoszą również poziom 
trójglicerydów. Zaburzenie proporcji między cholesterolem 
HDL a LDL istotnie przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
choroby wieńcowej. Utwardzone tłuszcze roślinne, zawie-
rające tłuszcze trans, wykazują gorsze działanie na układ 
sercowo-naczyniowy niż nasycone tłuszcze zwierzęce. 
Tłuszcze nasycone również podnoszą stężenie LDL chole-
sterolu, ale nie obniżają poziomu HDL, więc dysproporcja 
między nimi jest mniejsza. Spożycie kwasów tłuszczowych 
trans koreluje dodatnio ze wzrostem masy ciała i przyro-
stem tkanki tłuszczowej, głównie brzusznej.

dr Joanna Pieczyńska,  
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii  

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

tłuszcz  palmowy -2,67 NIE

tłuszcze roślinne utwardzone -1,67 NIE

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

Kontrowersyjne tłuszcze - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

tłuszcz  palmowy × × ×

tłuszcze roślinne utwardzone ×

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność kontrowersyjnych tłuszczów

Bez kontrowersyjnych tłuszczów
Odrzucone w etapie 1

66%
131 
produktów

34%
66 
produktów

Do etapu drugiego zakwalifikowaliśmy tyl ko te płatki, które nie zawierały 
w składzie tłuszczu palmowego oraz innych utwardzonych tłuszczów roślin-
nych. W sumie 131 rodzajów płatków.
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Spulchniacze
w płatkach  
śniadaniowych

89%

11%

Spulchniacze
Substancje spulchniające, poprzez swoją właściwość 
uwalniania gazu, umożliwiają zwiększenie objętości pro-
duktu i jego większą sprężystość.

Najbardziej popularnym spulchniaczem jest proszek do pieczenia składający 
się głównie z sody oczyszczonej. Nasi eksperci ocenili go dość pozytywnie, 
jednak wskazali na fakt ogólnej powszechności związków sody w produkcji, 
co może powodować nadmierne jej spożycie i prowadzić do różnego typu 
dolegliwości. Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy 175 produktów bez 
spulchniaczy i 20 produktów zawierających w swoim składzie (wodoro)wę-
glan sodu, czyli sodę oczyszczoną.

 l. płatków %

Bez spulchniaczy 175 89%

Ze spulchniaczami 22 11%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Spulchniacze l. płatków zawierających  
w składzie

(wodoro)węglan sodu 22

pirofosforan dwusodu 2
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(Wodoro)węglan sodu (E500) - powszech-
nie znany jako soda oczyszczona. Syntetyczny spulchniacz i regulator kwa-
sowości. Soda ma wiele leczniczych właściwości, między innymi alkalizujące, 
tzn. przekształca środowisko kwaśne w zasadowe. Powstaje też naturalnie 
w naszym organizmie. Świetnie nadaje się do przemywania ran i  płukania 
gardła. Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla 
zdrowia człowieka. Nie należy jednak jej nadużywać w pożywieniu, gdyż źle 
wpływa na układ pokarmowy. Przy spożyciu dużych ilości produktu mogą 
wystąpić wymioty, biegunka, w drastycznych przypadkach rozerwanie żołąd-
ka (uwalnianie CO2).   

Należy pamiętać, że jest dodatkowym źródłem sodu, któ-
rego podaż w standardowej diecie jest zbyt duża. 

dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pirofosforan dwusodu (E450) - syntetyczny 
spulchniacz. Otrzymywany jest w wyniku reakcji kwasu fosforowego z odpo-
wiednim węglanem. Dzienne spożycie nie powinno przekroczyć 70 mg/kg 
masy ciała w przeliczeniu na wszystkie produkty zawierające w sobie fosfor. 
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

(wodoro)węglan sodu 0,00 TAK

pirofosforan dwusodu -1,00 PODZIELONE OPINIE

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

Spulchniacze - oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(wodoro)węglan sodu × × ×

pirofosforan dwusodu × × ×

Podsumowanie wyboru do etapu 2  
płatków śniadaniowych ze względu na
obecność spulchniaczy

Bez spulchniaczy
Zawierające w swoim składzie sodę oczyszczoną
Odrzucone w etapie 1

89%
175 
produktów

10%
20 
produktów

1%
2 
produkty

Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy 175 produktów bez spulchniaczy 
i  20  produktów zawierających w swoim składzie jako spulch niacz sodę 
oczyszczoną.
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Pozostałe
substancje
w płatkach  
śniadaniowych

W kategorii pozostałych substancji zakwalifikowały się 
wszystkie pozostałe dodatki zidentyfikowane w płatkach 
i nie wymienione we wcześniejszej części raportu. Znaj-
dziemy więc tutaj aromaty, pektyny, substancje zagęsz-
czające i utrzymujące wilgoć oraz witaminy i minerały.

W efekcie oceny naszych ekspertów, do drugiego etapu badania dopuścili-
śmy 99 produktów, z czego 79 nie zawierało w swoim składzie wyżej wymie-
nionych substancji, a 20 zawierało jedną lub kilka dodatków takich jak aroma-
ty naturalne, pektyny, witaminy i minerały.

40%

60%

Pozostałe 
substancje

 l. płatków %

Bez dodatkowych substancji 79 40%

Z dodatkowymi substancjami 118 60%

Liczba płatków ogółem 197 100%

Dodatkowe substancje l. płatków zawierających  
w składzie

pektyny 4

aromaty naturalne 3

dodatki witamin i minerałów 51

pozostałe aromaty 98

substancja zagęszczająca polidekstroza 2

Substancja utrzym. wilgoć - glicerol 1
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Pektyny (E440) - wielocukrowce, głównie poli- i oligosachary-
dy, o zmiennym składzie. To połączone wiązaniami glikozydowymi cząsteczki 
(mono- i dimery) kwasu galakturonowego. Naturalne pektyny, nie amidowane, 
są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Jako rozpuszczalna frakcja włókna pokar-
mowego korzystnie wpływają na pracę jelit, pomagają utrzymać prawidłowe 
stężenie glukozy we krwi, redukują zawartość cholesterolu LDL, oczyszczają 
organizm z toksyn. Pektyny amidowane są natomiast wytwarzane syntetycznie.

Aromaty - substancje lotne nadające smak i zapach. Aromaty dzielą 
się na naturalne, identyczne z naturalnymi lub syntetyczne. Pierwsze z nich 
najczęściej pozyskiwane są z owoców. Aromaty identyczne z naturalnymi 
produkuje się syntetycznie, ale mają taką samą strukturę chemiczną jak na-
turalne. Istnieje ryzyko wystąpienia alergii. 

Dodatki witamin i minerałów - witaminy 
i  składniki mineralne, dostarczone do organizmu w ilościach określonych 
normami dla populacji polskiej, mają bezdyskusyjnie pozytywne działanie. 
Jednak ich podaż w ilościach wielokrotnie przekraczających dzienne zapo-
trzebowanie, utrzymująca się długoterminowo, może doprowadzić do zabu-
rzeń w funkcjonowaniu organizmu, a nawet wywołać działanie toksyczne. Do 
takich przypadków może dojść w momencie równoczesnego stosowania su-
plementów diety, fortyfikowanej w te związki żywności oraz wysokiej podaży 
z żywnością. 

Należy jednak pamiętać, że z żywieniowego punktu widze-
nia najlepszym źródłem witamin są naturalne produkty.

dr Joanna Pieczyńska, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Polidekstroza (E1200) - substancja zagęszczająca, 
polimer glukozy zawierający sorbit. Wytwarzany poprzez ogrzewanie dekstro-
zy (glukozy) w obecności sorbitu i kwasu cytrynowego. Nie stwierdzono nega-
tywnego wpływu na organizm człowieka przy normalnym spożyciu. W wyso-
kich dawkach (powyżej 90 gramów) działa jak środek przeczyszczający. 
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

pektyny × × ×

aromaty × × ×

dodatki: witaminy i minerały × × ×

substancja utrzymująca wilgoć 
- glicerol

× × ×

substancja zagęszczająca 
polidekstroza

× × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

pektyny × × ×

aromaty × × ×

dodatki: witaminy i minerały × × ×

substancja zagęszczająca 
polidekstroza

× × ×

substancja utrzymująca wilgoć 
- glicerol

× × ×

Glicerol (E422) - substancja utrzymująca wilgoć. To związek 
syntetyczny wytwarzany w wyniku hydrolizy tłuszczów roślinnych oraz zwie-
rzęcych. Początkowo otrzymywano go podczas zmydlania tłuszczu. Obecnie 
glicerynę najczęściej pozyskuje się syntetycznie z propylenu. W procesie re-
akcji z roztworami zasadowymi i poprzez hydrolizę tworzy mydła i właśnie 
glicerynę. Glicerol jest również produktem ubocznym wytwarzania biodiesla 
oraz występuje w składzie warzyw i owoców. Znajduje się w olejach oraz 
tłuszczach. Glicerynę każdy z nas posiada we krwi. Łatwo się wchłania z prze-
wodu pokarmowego, a następnie zostaje utleniona do dwutlenku węgla i gli-
kogenu, który odkłada się w wątrobie lub zostaje wykorzystany do syntezy 
lipidów. Doustne preparaty glicerolu działają łagodnie przeczyszczająco. 
 

Produkujemy byle jaką żywność z użyciem sztucznych na-
wozów i trującej chemii. W procesie przemysłowego prze-
twórstwa, pozbawiamy ją resztek wartości odżywczych 
i zanieczyszczamy toksynami, po czym ogromnym nakła-
dem kolejnych kosztów próbujemy reanimować tego trupa, 
dodając wyprodukowane również w sposób przemysło-
wy,i często sztuczny, składniki, które kiedyś po prostu w niej 
były i to w dużo lepszej, naturalnej wersji i proporcjach.

mgr Sonia Priwieziencew,  
założycielka Instytutu Żywienia Świadomego

Ocena Eksperta
mgr Sonia Priwieziencew

Ocena Eksperta
dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Pozostałe
substancje
- oceny ekspertów
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Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

pektyny × × ×

aromaty × × ×

dodatki: witaminy i minerały × × ×

substancja zagęszczająca 
polidekstroza

× × ×

substancja utrzymująca wilgoć 
- glicerol

× × ×

Wpływ na zdrowie Pochodzenie substancji Rekomendacja produktów z tym środkiem

negatywny pozytywny syntetyczne naturalne nie tak

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

pektyny × × ×

aromaty × × ×

dodatki: witaminy i minerały × × ×

substancja zagęszczająca 
polidekstroza

× × ×

substancja utrzymująca wilgoć 
- glicerol

× × ×

średnia ocena  
wpływu na zdrowie

rekomendacja  
ekspertów

pektyny 2,33 TAK

aromaty -0,33 TO ZALEŻY

dodatki: witamin i minerałów -4 RACZEJ TAK

substancja zagęszczająca 
polidekstroza

-1,67 RACZEJ NIE

substancja utrzymująca wilgoć 
- glicerol

0,67 RACZEJ NIE

Podsumowanie 
wyboru  
do etapu 2 płatków  
śniadaniowych  
ze względu na 
obecność  
pozostałych  
substancji

Bez aromatów, pektyn, witamin, 
minerałów, substancji zagęszczających 
i utrzymujących wilgoć
Zawierające w swoim składzie aromaty 
naturalne, pektyny, witaminy i minerały
Odrzucone na etapie 1

40%
79 
produktów

10%
20 
produktów

50%
98 
produktów

Ocena Eksperta
dr n. farm. Joanna Pieczyńska

Średnia z ocen Ekspertów

W wyniku opinii naszych ekspertów do etapu drugiego badania dopuścili śmy 
99 produktów, z czego 79 nie zawierało w swoim składzie tych substancji, 
a 20 zawierało jedną lub kilka dodatków, takich jak aroma ty naturalne, pekty-
ny, witaminy i minerały.
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56%
111
produktów

16%
31 
produktów

5%
10 
produktów

23%
45 
produktów

11%
21
produktów

56%
110 
produktów

33%
66 
produktów

18%
43
produkty

82%
154 
produkty

100%
197 
produktów

substancje 
słodzące

emulgatory regulatory
kwasowości

przeciwutleniacze

96%
189 
produktów

4%
8 
produktów

32%
63 
produkty

7%
14 
produktów

61%
120 
produktów 91%

180 
produktów

7%
14 
produktów

2%
3 
produkty

66%
131 
produktó

34%
66 
produktów

substancje
glazurujące

substancje 
konserwujące

barwniki kontrowersyjne 
tłuszcze

89%
175 
produktów

10%
20 
produktów

1%
2 
produkty 40%

79 
produktów

10%
20 
produktów

50%
98 
produktów

spulchniacze pozostałe 
substancje

Podsumowanie 
Etapu 1
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Podsumowanie  
wyboru do etapu 2 
płatków śniadaniowych 
po uwzględnieniu 
kryteriów z każdej  
kategorii substancji

Produkty z czystą etykietą
Produkty zawierające w 
swoim składzie produkty 
warunkowo dopuszczone
Odrzucone na etapie 1

14%
28 
produktów

10%
19 
produktów

76%
150 
produktów

W pierwszym etapie wyszukaliśmy najlepsze płatki pod względem 
zadeklarowanych składów. W sumie wyselekcjonowaliśmy 47 pro-
duktów od 25 producentów.
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Producent Produkt Etap 1 
(czysta etykieta)

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Benus Benus musli wielozbożowe 350 g Prawie Nie

Bezgluten

Bezgluten owsianka ekspresowa morelowa 5x40 g Prawie Nie

Cocoa balls kulki kakaowe bezglutenowe 250 g Prawie Nie

Bio Planet Bio Planet musli owocowe 300 g Tak Tak

Biolife Biolife ekologiczna owsianka z rodzynkami 300 g Tak Tak

Bionaturo Bionaturo mieszanka 6 płatków bio 400 g Tak Tak

Granex 

Granex błonnik junior 130 g PRAWIE NIE

Granex topfit przekąska  
owsiano-orkiszowa 220 g PRAWIE NIE

Płatki Poduszki Owsiane Granex 300 g PRAWIE NIE

Intenson

Intenson Musli Superfoods Sport 200 g TAK NIE

Bezglutenowe Musli Owsiane+Detox 200 g TAK NIE

Intenson Musli Superfoods Trawienie 200 g TAK NIE

Kaufland Kaufland Bio Basis-Müsli 750 g TAK TAK

Kubara Granola owsiana PRAWIE NIE

Lidl

Crownfield BioOrganic Wholegrain  
Musli Fruit and nut 500 g TAK TAK

Cynamonki 250 g PRAWIE NIE

Melvit

Melvit Secret Fitness Owsianka  
Z Owocami I Z Chia 350 g TAK NIE

Melwit La Chef Mix Śniadaniowy 3 kg TAK NIE

Mixit

Apetycznie Diabetycznie PRAWIE NIE

Do Kąpielówek TAK NIE

Dr Matchatea PRAWIE NIE

Mieszanka siłacza PRAWIE NIE

Wujek Bezgluten PRAWIE NIE

Molino Nicoli Vitabella Płatki Kukurydziane Bezgl. B/L Bio 225 g PRAWIE TAK

Producenci  
i ich produkty, 
które przeszły  
do etapu 2  
w kolejności  
alfabetycznej:
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Producent Produkt Etap 1 
(czysta etykieta)

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Natu Natu Płatki Kukurydziane Śniadaniowe Bio 200 g TAK TAK

NaturAvena 

BioAvena Musli Owoce Jagodowe Bio 300 g TAK TAK

BioAvena 300 g Musli Orzechowe Bio TAK TAK

Bioavena 300 g Musli Owoce Polskie Bio TAK TAK

NaturAvena Bez Pszenicy Musli Opiekane 250 g TAK NIE

NaturAvena Bez Pszenicy  
Płatki 4 Zboża Opiekane 250 g TAK NIE

BioAvena 300 g Musli Owocowe Bio PRAWIE TAK

Nestlé Nestlé Musli Tradycyjne 350 g PRAWIE NIE

Piotr i Paweł Piotr i Paweł Płatki Wielozbożowe 400 g TAK NIE

Pliczko Pliczko Płatki Kukurydziane Bez Cukru 500 g PRAWIE NIE

Radix-Bis Radix-Bis musli banan-kokos 400 g TAK NIE

Sante Sante Fital Truskawka Malina Wiśnia 225G TAK NIE

Sonko Sonko Opiekane Płatki Kukurydziane 200 g TAK NIE

Symbio Ekologiczne Płatki Kukurydziane PRAWIE TAK

Targroch Targroch Płatki Kukurydziane 500 g TAK NIE

Tesco

Tesco Finest Flame Raisins & Hazelnuts  
Płatki Owsiane 750 g TAK NIE

Tesco Cereal fit Płatki z owocami 300 g PRAWIE NIE

Vivi

Vivi Musli owsiane z daktylami i migdałami 325 g TAK NIE

Vivi Musli orkiszowe 300 g TAK NIE

Vivi Musli owsiane polskie owoce 350 g TAK NIE

Vivi Płatki orkiszowe z żurawiną 200 g TAK NIE

Vivi Płatki orkiszowe ze śliwkami 200 g TAK NIE

Vivi Opiekane Płatki Kukurydziane  
Bez Dodatku Soli I Cukru 200 g PRAWIE NIE
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Etap 2
Pestycydy  
w płatkach
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Drugi etap stał pod znakiem badań laboratoryjnych mających wykazać ewen-
tualne pozostałości pestycydów w wyselekcjonowanych produktach. Z puli 
wybranych 47 płatków wybraliśmy po jednym produkcie od jednego produ-
centa. Wyjątek stanowiły płatki marki własnej Tesco, gdzie przebadaliśmy dwa 
produkty. Niestety w trakcie zakupów okazało się, że produkty 6 producentów 
nie są dostępne w sprzedaży. Ostatecznie przebadaliśmy 20 produktów.

Płatki trafiły do laboratorium w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności 
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach we wrześniu 2017 r. Tam zostały prze-
badane w technologii chromatografii gazowej i cieczowej (PN-EN 15662:2008 
GC-MS/MS, PN-EN 15662:2008 LC-MS/MS). Laboratorium Zakładu Skiernie-
wickiego jest w stanie oznaczyć ponad 400 różnych substancji w produktach.

Co znaleźliśmy?
Połowa z tej wyselekcjonowanej grupy, w sumie 10 produktów, okazała 
się wolna od pozostałości badanych pestycydów. W pozostałych dziesięciu 
znaleźliśmy od 1 do nawet 12 pozostałości, w sumie 24 pestycydy.

Jakie płatki polecamy?
Z czystym sumieniem polecamy płatki, w których nie wykryliśmy pestycy-
dów. Płatki te oznaczyliśmy kolorem zielonym. 

W drugiej kolejności polecamy płatki, które mają znikomą zawartość pozo-
stałości pestycydów. Zawartość pozostałości odpowiada normom przewi-
dzianym dla żywności specjalnej dla dzieci i niemowląt. Produkt został ozna-
czony kolorem jasnozielonym.

W trzeciej kolejności polecamy płatki, które mają niewielką zawartość pozo-
stałości pestycydów. Niewielka zawartość dla nas to nie więcej niż 50% naj-
wyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP) i nie 
więcej niż 3 substancje oznaczone w produkcie. Produkty te zostały oznaczo-
ne kolorem żółtym.

Produkt oznaczony kolorem pomarańczowym to produkt zgodny z obowią-
zującym prawem.

Co z pozostałymi płatkami?
Wyniki pozostałych przebadanych produktów nie pozwoliły jednoznacznie 
ocenić jakości oferowanego produktu i wymagały dodatkowych analiz. Pro-
dukty, a raczej kategoria, w której zostały umieszczone, oznaczona została 
kolorem szarym. Jako autorzy Raportu pozwoliliśmy sobie wysłać do produ-
centów zaproszenie do dodatkowej analizy, jednakże z zaproszenia skorzy-
stał tylko jeden producent.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem poszczególnych produktów. 
Poniższe zestawienie zawiera również produkty, które po przeanalizowaniu 
etykiety, nie zostały zakwalifikowane do etapu 2 (kategoria czarna).

15%
6  
oznaczonych 
pozostałości 
pestycydów

25%
do 3 
oznaczonych 
pestycydów

50%
Nie wykryliśmy 
pozostałości 
pestycydów

10%
Powyżej  10 
oznaczonych 
pestycydów

Wynik badań 
laboratoryjnych 
na obecność 
pozostałości 
pestycydów  
w produktach

Oznaczenie pozostałości 
pestycydów i innych 

substancji wskazujących 
na ich obecność

Liczba produktów,  
w których została 

oznaczona 
pozostałość

Acetamipryd 5

Boskalid 4

Kaptan 4

Pirymifos-Me 4

Fenheksamid 3

Iprodion 3

Piraklostrobina 3

Pirymetanil 3

Azoksystrobina 2

Cyprodynil 2

Indoksakarb 2

Karbendazym 2

Piperonil butoksyd 2

Tebukonazol 2

Chlorantraniliprol 1

Cypermetryna 1

Fludioksonil 1

Imidaklopryd 1

Metalaksyl i metalaksyl-M 1

Metoksyfenozyd 1

Metrafenon 1

Procymidon 1

Spirotetramat 1

Tetrahydroftalimid 1
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

Najlepsze produkty na rynku poukładane w kolejności alfabetycznej (++++) 
w pierwszej fazie (etap 1) analizowaliśmy etykietę, czyli składy produktów. Produkty z czystą lub prawie czystą etykietą poddane zostały ba-
daniu laboratoryjnemu, w wyniku którego nie zostały wykazane żadne pozostałości pestycydów. Wynik badania ++++

1

BioAvena Musli 
Owoce Jagodowe 
Bio 300 g

NaturAvena TAK TAK  + + + + TAK 0

płatki zbożowe 68% (owsiane, pszenne, jęcz-
mienne, żytnie, kukurydziane), rodzynki sułtanki, 
owoce suszone 6% (czarna porzeczka, borówka, 
malina), słonecznik, sezam, siemię lniane, płatki 
migdałów w różnych proporcjach

BioLife  
Ekologiczna 
Owsianka  
z rodzynkami 
300 g

Biolife TAK TAK  + + + + TAK 0
płatki owsiane 77%, suszone rodzynki 23% 
wszystkie produkty pochodzą z upraw  
ekologicznych

Bionaturo  
Mieszanka  
6 płatków Bio 
400 g

Bionaturo TAK TAK  + + + + TAK 0

płatki jęczmienne, płatki żytnie, płatki pszenne, 
płatki owsiane, płatki orkiszowe, płatki 
kukurydziane, składniki pochodzące  
z rolnictwa ekologicznego

Bio Planet Musli 
Owocowe 300 g Bio Planet TAK TAK  + + + + TAK 0

płatki owsiane, płatki żytnie, rodzynki, suszone 
owoce (figi, morele, jabłka, daktyle, separator - 
mąka ryżowa), kostki moreli, siemię lniane, płatki 
jęczmienne, ziarno słonecznika (certyfikowany 
składnik ekologiczny), zawartość owoców - 32%

Crownfield  
- BioOrganic 
Wholegrain 
Musli Fruit and 
nut 500 g

Lidl TAK TAK  + + + + TAK 0

49% płatki owsiane, 21% płatki z pszenicy orkisz, 
13% rodzynki sułtańskie, 13% suszone kawałki 
jabłek, 2% siekane prażone orzechy laskowe, 
2% siekane migdały, składniki pochodzące  
z rolnictwa ekologicznego

Kaufland Bio  
Basis-Müsli 750 g Kaufland TAK TAK  + + + + TAK 0

płatki zbożowe (88%) (płatki owsiane, płatki 
pszenne, płatki jęczmienne, płatki żytnie, płatki 
z pszenicy orkisz), nasiona (10%) (siemię lniane, 
nasiona słonecznika, prażone nasiona sezamu, 
pestki dyni), ekspandowane nasiona amarantusa 
(2%), z rolnictwa ekologicznego

Natu płatki  
Kukurydziane 
Śniadaniowe  
Bio 200 g

Natu TAK TAK  + + + + TAK 0 kukurydza płatkowana ekologiczna

Sonko  
Opiekane płatki 
Kukurydziane 
200 g

Sonko TAK TAK  + + + + NIE 0 płatki kukurydziane opiekane

Targroch płatki 
Kukurydziane 
500 g

Targroch TAK TAK  + + + + NIE 0 płatki kukurydziane

2 Ekologiczne płatki 
Kukurydziane Symbio PRAWIE TAK  + + + + TAK 0 ekologiczna kaszka kukurydziana 99%, sól,  

ekologiczny ekstrakt słodowy z jęczmienia
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

Bardzo dobry produkt na rynku (+++) 
w pierwszej fazie (etap 1) analizowaliśmy etykietę, czyli składy produktów. Produkty z czystą lub prawie czystą etykietą poddane zostały badaniu 
laboratoryjnemu, w wyniku którego zostały znalezione śladowe ilości pestycydów (wynik badania +++) , przy czym poziom znalezionych pozo-
stałości pestycydów nie przekracza najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów wyznaczonych dla żywności specjalnej 
dla dzieci i niemowląt.   

3 Do Kąpielówek Mixit TAK TAK + + + NIE 3

płatki kukurydziane (mąka kukurydziana, sól), 
chipsy owsiane chrupiące, płatki sojowe, płatki 
pszenne chrupiące, płatki jęczmienne, papaja, 
migdały płatki, płatki kokosowe, słonecznik, 
amarantus (preparowany), liofilizowane truskaw-
ki, maliny i czarna porzeczka

Bardzo dobre produkty na rynku (++) 
w pierwszej fazie (etap 1) analizowaliśmy etykietę, czyli składy produktów. Produkty z czystą lub prawie czystą etykietą poddane zostały badaniu 
laboratoryjnemu, w wyniku którego zostały znalezione niewielkie ilości pestycydów (wynik badania ++) , przy czym poziom znalezionych pesty-
cydów jest znacznie niższy niż najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDP) (nie więcej niż 50% NDP), a liczba znalezionych 
pestycydów nie może przekroczyć 3.

4
Piotr i Paweł płatki 
Wielozbożowe 
400 g

Piotr i Paweł TAK TAK  + + NIE 1 40% płatki owsiane, 25% płatki jęczmienne, 
20% płatki żytnie, 15% płatki pszenne

5
Sante Fital  
Truskawka Malina 
Wiśnia 225 g

Sante TAK TAK  + + NIE 2

płatki zbożowe z pełnego ziarna 96,9%  
(jęczmienne, ryżowe), owoce liofilizowane 1,8% 
(wiśnia, truskawka, malina), zagęszczone soki 
owocowe (jabłkowy, wiśniowy), aromat naturalny, 
może zawierać śladowe ilości soi oraz mleka

Dobry produkt na rynku (+) 
w pierwszej fazie (etap 1) analizowaliśmy etykietę, czyli składy produktów. Produkty z czystą lub prawie czystą etykietą poddane zostały badaniu 
laboratoryjnemu, w wyniku którego zostały znalezione pozostałości pestycydów na poziomie nie przekraczającym NDP (wynik badania +).

6

Vivi Musli  
owsiane  
z daktylami  
i migdałami  
325 g

Vivi TAK TAK  + NIE 2

płatki owsiane, płatki jęczmienne, płatki żytnie, 
otręby pszenne granulowane z jabłkami, płatki 
migdałów, siemię lniane, suszone owoce:  
daktyle, rodzynki, jabłka
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

Przebadany produkt z czystą lub prawie czystą etykietą - wymagana dodatkowa analiza 
w pierwszej fazie (etap 1) analizowaliśmy etykietę, czyli składy produktów. Produkty z czystą lub prawie czystą etykietą poddane zostały badaniu 
laboratoryjnemu. Wynik badania nie pozwolił na jednoznaczą interpretację i wymagał dalszej analizy, dzięki której byłaby możliwość przypo-
rządkowania produktu do konkretnej kategorii. Na dzień publikacji raportu producenci wskazanych artykułów spożywczych nie byli zaintere-
sowani dodatkową analizą.
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Melvit Secret 
Fitness Owsianka 
Z Owocami  
I Z Chia 350 g

Melvit TAK TAK b.d. NIE 3 płatki owsiane błyskawiczne 75%, jabłko suszone 
10%, morela suszona 10%, chia 5%

Granola owsiana Kubara PRAWIE TAK b.d. NIE 6

płatki owsiane bezglutenowe 54%, melasa 
buraczana, rodzynki, ekspandowane ziarno 
prosa, płatki kukurydziane, jabłko suszone, wiórki 
kokosowe, ekspandowane nasiona amarantusa, 
syrop z agawy, migdały

Nestlé Musli
Tradycyjne 350 g Nestlé PRAWIE TAK b.d. NIE 6

płatki pszenne (48%) [pszenica, cukier, sól,  
ekstrakt słodowy jęczmienny], płatki owsiane 
pełnoziarniste (30%), rodzynki (12%), orzechy 
laskowe (5%), serwatka w proszku (z mleka) 

Tesco Cereal fit 
płatki z owocami 
300 g

Tesco PRAWIE TAK b.d. NIE 6

zboża (82%) (mąka ryżowa, mąka pszenna 
pełnoziarnista, pszenica, otręby pszenne, ryż), 
cukier, liofilizowane owoce (5%) (wiśnia, malina, 
truskawka), składniki mineralne (węglan wapnia, 
żelazo), ekstrakt słodu jęczmiennego, sól, wita-
miny (niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, 
witamina B6, kwas foliowy)

Bezglutenowe 
Musli  
Owsiane+Detox 
200 g

Intenson TAK TAK b.d. NIE 10

69% płatki owsiane, 19% owoce: rodzynki (99,5%, 
olej słonecznikowy 0,5%), suszona morwa biała, 
2% suszone jagody goji, 0,5 jabłko liofilizowane, 
błonnik jabłkowy, 7% ziarna: słonecznik,  
amarantus ekspandowany

Tesco Finest 
Flame Raisins  
& Hazelnuts płatki 
Owsiane 750 g

Tesco TAK TAK b.d. NIE 12 płatki owsiane, rodzynki, rodzynki sułtańskie, 
rodzynki Flame (5%), orzechy laskowe (2,5%)
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

Produkt z czystą lub prawie czystą etykietą  
produkty, które przeszły etap 1 (czystej lub prawie czystej etykiety), ale w trakcie pobierania próbek nie były dostępne w odwiedzanych punk-
tach sprzedaży, nie zostały poddane badaniom laboratoryjnym.
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Benus Musli  
Wielozbożowe 
350 g 

Benus PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne 40%, płatki owsiane 27%, rodzynki, 
płatki jęczmienne 9%, ziarno słonecznika, płatki 
kukurydziane (5% - kaszka kukurydziana, cukier, 
ekstrakt słodu jęczmiennego, sól), sezam, siemię 
lniane, orzechy laskowe

Bezgluten 
Owsianka  
Ekspresowa  
Morelowa 5X40 g

Bezgluten PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d. płatki z pełnego ziarna owsa 72%, suszone more-
le 15%, cukier, sól

Cocoa Balls  
Kulki Kakaowe  
bezglutenowe 
250 g 

Bezgluten PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d. mąka kukurydziana 53%, cukier, mąka ryżowa 
18%, kakao w proszku 4,3%, sól

GRANEX Błonnik 
Junior 130 g Granex PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d.

żyto 50,5%, pszenica 15,8%, płatki owsiane 7,9%, 
kasza jęczmienna 7,9%, otręby pszenne, grys 
kukurydziany 3,9%, błonnik owsiany 2%, błonnik: 
inulina 2%, ziarno słonecznika, mąka z amarantu-
sa 0,6%, sól, substancje wzbogacające: węglan 
wapnia, węglan magnezu

GRANEX  
Topfit - Przekąska 
owsiano- 
-orkiszowa 220 g

Granex PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane 45%, mąka ryżowa, otręby pszen-
ne, cukier, mąka orkiszowa 2%, zarodki pszenne 
(2%), błonnik owsiany 2%, sól

Pliczko płatki 
Kukurydziane Bez 
Cukru 500 g

Pliczko PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d. kaszka kukurydziana 87%, inulina, ekstrakt słodo-
wy jęczmienny, sól

płatki Poduszki 
Owsiane Granex 
300 g

Granex PRAWIE NIE (3) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane 49,8%, mąka ryżowa, otręby 
pszenne, cukier, błonnik owsiany 2%, mąka 
orkiszowa 2%, sól

Radix-Bis musli 
banan-kokos 
400 g

Radix-Bis TAK NIE (3) b.d. NIE b.d.

  płatki kukurydziane 65%, płatki ryżowe, płatki 
żytnie, płatki pszenne, płatki jęczmienne, płatki 
owsiane, chipsy bananowe, chipsy kokosowe, 
owoce suszone (rodzynki, jabłko), słonecznik 4%

Vitabella płatki 
Kukurydziane 
Bezgl. B/L Bio 
225 g

Molino Nicoli PRAWIE NIE (3) b.d. TAK b.d. kukurydza 95%, cukier, sól morska, 
składniki ekologiczne

(3) Produkt przeszedł etap 1 (czysta lub prawie czysta etykiet), ale w trakcie pobierania próbek,  
nie był dostępny w odwiedzanych punktach sprzedaży, dlatego nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

Produkt z czystą lub prawie czystą etykietą  
do badania pobierano jeden produkt danego producenta. Z uwagi na to, że już inny produkt danego producenta został przebadany, poniższe 
produkty zostały pominięte w badaniu. Dla poniższych produktów została natomiast pozytywnie zweryfikowana czystość etykiety 

Produkt z 
czystą lub 

prawie 
czystą 

etykietą

Apetycznie  
Diabetycznie Mixit PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d.

płatki kukurydziane (kukurydza, sól), orzechy 
laskowe prażone, płatki kokosowe, ryż preparo-
wany, liofilizowane jagody, liofilizowane truskaw-
ki, starta kora cynamonowca

BioAvena Musli 
Orzechowe Bio
300 g

NaturAvena TAK NIE (2) b.d. TAK b.d.

płatki zbożowe 67% (owsiane, pszenne, jęcz-
mienne, żytnie, kukurydziane), orzechy 10% 
(ziemne, włoskie), siemię lniane, sezam, słonecz-
nik w różnych proporcjach, surowce pochodzące 
z kontrolowanych upraw ekologicznych

Bioavena Musli 
Owoce Polskie 
Bio 300 g

NaturAvena TAK NIE (2) b.d. TAK b.d.

płatki zbożowe 67% (owsiane, pszenne, jęcz-
mienne, żytnie, kukurydziane), rodzynki sułtanki, 
owoce suszone 10% (jabłka, czarne porzeczki, 
wiśnie, maliny), słonecznik, siemię lniane, sezam 
w różnych proporcjach, surowce pochodzące 
z kontrolowanych upraw ekologicznych

BioAvena Musli 
Owocowe Bio 
300 g

NaturAvena PRAWIE NIE (2) b.d. TAK b.d.

płatki zbożowe 68% (owsiane, pszenne, jęcz-
mienne, żytnie, kukurydziane), owoce suszone 
23% [rodzynki sułtanki, jabłka, morele, chipsy 
bananowe (banan 55%, olej kokosowy, cukier 
trzcinowy, miód)], słonecznik, siemię lniane, 
surowce pochodzące z kontrolowanych upraw 
ekologicznych

Cynamonki 250 g Lidl PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d. mąka pszenna, mąka ryżowa, cukier, otręby 
pszenne, sól, cynamon, naturalny aromat

Dr Matchatea Mixit PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane, pszenne i gryczane chrupiące, 
żurawina (olej słonecznikowy, cukier), amarantus 
(preparowany), pestki dyni, jagody goji, pistacje, 
cukier kokosowy, miąższ i skórka z pomarańczy 
liofilizowana, herbata zielona w proszku (Matcha 
tea)

Intenson Musli 
Superfoods Sport 
200 g

Intenson TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.

58% płatki owsiane, 21% daktyle suszone  
kostka, 11% pestki słonecznika, 5% nasiona szałwii 
hiszpańskiej chia, 3% amarantus ekspandowany, 
2% malina liofilizowana

Intenson Musli 
Superfoods  
Trawienie 200 g

Intenson TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.
55% płatki owsiane, 20% żurawina suszona, 
10% pestki słonecznika, 7% babka płesznik, 
4% jabłko liofilizowane kostka, 4% siemię lniane 

Melvit La Chef Mix 
Śniadaniowy 3Kg Melvit TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.

35% płatki owsiane, 20% płatki jęczmienne, 
15% płatki żytnie, 10% płatki pszenne, 10% płatki 
gryczane, 10% rodzynki

(2) do badań laboratoryjnych pobierano jeden produkt danego producenta. Produkt nie trafił do etapu 2, ponieważ inny produkt tego samego producenta  
został już wyselekcjonowany do badań laboratoryjnych. Dla produktu została natomiast pozytywnie zweryfikowana czystość etykiety
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Produkt z 
czystą lub 

prawie 
czystą 

etykietą

Mieszanka siłacza Mixit PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane, płatki sojowe, czekolada prote-
inowa (masa kakaowa, białko serwatkowe, cukier, 
masło kakaowe, lecytyna sojowa, naturalny aro-
mat waniliowy), żurawina (żurawina 65%, cukier, 
olej słonecznikowy), pestki dyni, daktyle, jabłka, 
płatki owsiane, ryżowe krispies (ryż, cukier, sól), 
morele, kokos, jęczmień, mąka ryżowa

NaturAvena Bez 
Pszenicy Musli 
Opiekane 250 g

NaturAvena TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.

płatki żytnie opiekane, płatki jęczmienne opieka-
ne, płatki owsiane opiekane, owoce liofilizowane 
(jeżyna, truskawka, malina, porzeczka) w różnych 
proporcjach

NaturAvena Bez 
Pszenicy płatki 
4 Zboża Opiekane 
250 g

NaturAvena TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.
płatki żytnie opiekane,  płatki jęczmienne opie-
kane, płatki owsiane opiekane, płatki jaglane 
opiekane

Vivi Musli  
orkiszowe 300 g Vivi TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.

płatki orkiszowe 28%, płatki owsiane, płatki jęcz-
mienne, płatki żytnie, siemię lniane, słonecznik, 
amarantus, suszone owoce 21%: śliwki, rodzynki, 
figi, morele, jabłka (w zmiennych proporcjach)

Vivi Musli  
owsiane Polskie 
owoce 350 g

Vivi TAK NIE (2) b.d. NIE b.d.
płatki orkiszowe, płatki owsiane, płatki jęcz-
mienne, suszone owoce (śliwki, malina, czarna 
porzeczka, jabłko)

Vivi 
Opiekane płatki  
Kukurydziane  
Bez Dodatku Soli 
I Cukru 200 g

Vivi PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d. płatki kukurydziane,emulgator: lecytyna sojowa 
(E322)

Vivi płatki  
orkiszowe  
z żurawiną 200 g

Vivi TAK NIE (2) b.d. NIE b.d. płatki orkiszowe, suszona żurawina 12%

Vivi płatki 
orkiszowe ze 
śliwkami 200 g

Vivi TAK NIE (2) b.d. NIE b.d. płatki orkiszowe, suszone śliwki (12%)

Wujek Bezgluten Mixit PRAWIE NIE (2) b.d. NIE b.d.

ryżowe krispies (ryż), płatki jaglane, płatki kuku-
rydziane (kukurydza), płatki gryczane, physalis 
liofilizowany, jagody goji, liofilizowana czarna 
porzeczka i jeżyna, cukier, sól

(2) do badań laboratoryjnych pobierano jeden produkt danego producenta. Produkt nie trafił do etapu 2, ponieważ inny produkt tego samego producenta  
został już wyselekcjonowany do badań laboratoryjnych. Dla produktu została natomiast pozytywnie zweryfikowana czystość etykiety



Płatki 
Śniadaniowe

86

Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 
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Etap 2 
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pozostałości 
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Skład

Pozostałe produkty, które nie przeszły etapu 1. 
aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt musiał otrzymać pozytywną weryfikację etykiety z wynikiem czysta lub prawie czysta. 
Poniżej lista wszystkich produktów, które nie przeszły etapu 1, w związku z czym nie poddane zostały badaniom laboratoryjnym. 

 

Allos Musli  
Amarantusowo 
Owocowe Bio 
375g 

Allos NIE NIE (1) b.d. TAK b.d.

pełnoziarniste płatki owsiane, pełnoziarnisty 
popping z amarantusa (20%), mix owoców (20%) 
(w różnych proporcjach: rodzynki, daktyle, jabłka, 
morele), miód (4%), sezam, orzechy laskowe 
(1,5%), gryka, migdały, nieutwardzony olej palmo-
wy, sok jabłkowy z koncentratu, olej słoneczniko-
wy (składniki ekologiczne)

 

Bakalland Ba! 
300 g 5 owoców 
tropikalnych Musli 
chrupiące

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli chrupkie 81% [płatki 49,5% (owsiane, 
pszenne), cukier, ekstrudat ryżowy (mąka ryżowa, 
kasza kukurydziana, otręby pszenne, cukier, sól), 
tłuszcz roślinny, woda, syrop glukozowo-frukto-
zowy, mąka owsiana, substancja spulchniająca 
- proszek do pieczenia (mąka pszenna, pirofosfo-
ran dwusodu, kwaśny węglan sodu), emulgator 
- lecytyna sojowa, barwnik - E150c, aromaty], 
suszne owoce tropikalne 19% (banany, cukier, 
daktyle, olej kokosowy, kokos, ananas, papaja, 
mąka ryżowa, aromat, regulator kwasowości 
E330, substancja konserwująca - dwutlenek 
siarki)

 

Bakalland Ba!  
500 g 5 Bakalii 
Musli chrupiące

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli chrupkie 83% [płatki 49,5% (owsiane, 
pszenne), cukier, ekstrudat ryżowy (mąka ryżowa, 
kasza kukurydziana, otręby pszenne, cukier, sól), 
tłuszcz roślinny, woda, syrop glukozowo-frukto-
zowy, mąka owsiana, substancja spulchniająca 
- proszek do pieczenia (mąka pszenna, pirofosfo-
ran dwusodu, kwaśny węglan sodu), emulgator 
- lecytyna sojowa, barwnik - E150c, aromaty], 
bakalie 17% (rodzynki sułtańskie, żurawina su-
szona, cukier, morele suszone, migdały blanszo-
wane w płatkach, orzechy laskowe krojone, olej 
roślinny, substancja konserwująca - dwutlenek 
siarki)

 

Bakalland Ba! 
Musli Chrupiące  
5 Bakalii 500 g

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki z pełnego ziarna owsa (38,9%), cukier, 
syrop glukozowy, rodzynki, mąki (ryżowa, kuku-
rydziana), pszenica pełnoziarnista 5,8%, tłuszcz 
palmowy, żurawina cała, migdały płatki, mo-
rela cięta, śliwka cięta, mąka owsiana, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, sól, emulgator: lecytyny, 
substancja konserwująca: dwutlenek siarki, olej 
słonecznikowy i/lub palmowy, aromaty

 

Bakalland Ba! 
Musli Chrupiące  
5 Owoców  
Leśnych 300 g 

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki z pełnego ziarna owsa 42,9%, syrop glu-
kozowy, cukier, żurawina kawałki 10% (żurawina 
51%, cukier, olej słonecznikowy), mąki: ryżowa, 
kukurydziana, owsiana, płatki pszenne 7,1%, 
tłuszcz palmowy, owoce liofilizowane kawałki: 
malina 0,5%, jagoda 0,5%, porzeczka czerwona 
0,5%, emulgator: lecytyny, sól, aromat 

 

Bakalland Ba! 
Owsianka  
5 Owoców  
Leśnych 47g

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 61%, cukier, mleko odtłuszczone 
w proszku, płatki orkiszowe 2,1%, płatki żytnie 
2,1%, aromaty, czarny bez liofilizowany 1,1%, 
malina liofilizowana 1%, żurawina kandyzowana 
0,9% (cukier, żurawina 40%, olej słonecznikowy), 
czarna porzeczka liofilizowana 0,7%, jagoda 
liofilizowana 0,5%, sok z czerwonego buraka, sól, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy

 

Bakalland Ba! 
Owsianka Jabłko 
Cynamon 47g

Bakalland NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 65%, cukier, mleko odtłuszczone 
w proszku, jabłko suszone 3,7% (jabłko, koncen-
trat soku cytrynowego), płatki orkiszowe 2,1%, 
płatki żytnie 2,1%, aromat, sól, cynamon 0,2%

 

Benus Musli 
Fitness 350 g Benus NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane, owoce w zmiennych proporcjach 
21% (rodzynki, morele suszone, jabłka suszone, 
daktyle suszone), miód, płatki kukurydziane 
(kaszka kukurydziana, cukier, ekstrakt słodu jęcz-
miennego, sól), otręby pszenne, sezam, zarodki 
pszenne, olej rzepakowy

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Bezgluten  
Honey Rings - 
Kółka Miodowe 
Bezglutenowe

Bezgluten NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. mąka kukurydziana, cukier, miód (1,4%), syrop 
glukozowy, sól, aromat

 

Breakfast King 
Kwadraciki  
zbożowe  
z cynamonem 
250 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna, cukier, mąka ryżowa, olej palmo-
wy, otręby pszenne, fruktoza, glukoza, cynamon 
w proszku (0,9%), sól, olej rzepakowy, ekstrakt 
z cynamonu (0,02%)

 

Breakfast King 
Pszenne muszelki 
kakaowe 250 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna, mąka pszenna pełnoziarni-
sta, cukier, kakao (6%), syrop glukozowy, olej 
rzepakowy, aromaty, sól, emulgator [lecytyny 
(z soi)], cynamon, witaminy (witamina C, niacyna, 
witamina E, kwas pantotenowy, witamina B12, 
ryboflawina, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, 
biotyna), składniki mineralne (żelazo)

 

BRITTA Twój 
błonnik płatki 
zbożowe  
pełnoziarniste
225 g 

Sawex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

zboża 87% (otręby pszenne 46,3%, mąka pszenna 
pełnoziarnista 18,5%, błonnik kukurydziany 18%, 
skrobia kukurydziana 5,1%), cukier, odtłuszczo-
ne mleko w proszku, emulgator: lecytyna (ze 
słonecznika), olej słonecznikowy z rozmarynem 
(olej słonecznikowy, przeciwutleniacz, ekstrakt 
z rozmarynu)

 

Chaber Jaśki  
z galaretką  
o smaku  
pomarańczowym 
Danie  
śniadaniowe 
150 g

Chaber s.A. NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

część zbożowa (60%): mąka pszenna, mąka 
pszenna graham, kaszka kukurydziana, otręby 
pszenne, mąka ryżowa, cukier, mąka ziemnia-
czana, ekstrakt słodu jęczmiennego, mleko 
w proszku odtłuszczone, sól, emulgator: lecyty-
ny, galaretka o smaku pomarańczowym (40%): 
cukier, syrop glukozowy, koncentrat jabłkowy, 
substancja zagęszczająca: pektyny, regulator 
kwasowości: cytryniany sodu, substancja żelują-
ca: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, aromat

 

Chaber Jaśki  
z kremem 
o smaku 
mlecznym Danie 
śniadaniowe 150 g

Chaber s.A. NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

część zbożowa (60%): mąka pszenna, kaszka ku-
kurydziana, otręby pszenne, mąka ryżowa, cukier, 
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, regulator 
kwasowości: difosforany, substancja spulchniają-
ca: węglany sodu, krem o smaku mlecznym 40%: 
cukier, tłuszcz rzepakowy częściowo utwardzony, 
mąka sojowa, serwatka w proszku (z mleka), 
emulgatory: lecytyny (z soi), tristearynian sorbi-
tolu, aromat

 

Choco-ładowarka Mixit NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki kukurydziane w czekoladzie (grysik kuku-
rydziany, masło kakaowe, cukier, mleko w prosz-
ku, masa kakaowa, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
aromat, lecytyna słonecznikowa, węglan wapnia, 
guma arabska, miód, sól), płatki owsiane, cze-
koladowe krispies (czekolada mleczna i gorzka, 
mąka i grysik pszenny, masło i masa kakaowa, 
mleko w proszku, kakao w proszku, cukier, guma 
arabska, miód i sól), płatki pszenne, ziarna kawy 
w czekoladzie (masa kakaowa, cukier, masło 
kakaowe, lecytyna słonecznikowa, prażone 
ziarna kawy, aromat, guma arabska, miód), płatki 
kukurydziane w białej czekoladzie [biała czekola-
da 67% (cukier, masło kakaowe, mleko w prosz-
ku, śmietana w proszku, lecytyna słonecznikowa, 
naturalny aromat waniliowy)], płatki kukurydziane 
(grysik kukurydziany, cukier, sól z jodem, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, węglan wapnia), miód, 
guma arabska, wiórki czekoladowe białe (cu-
kier, mleko w proszku, masło kakaowe, wanilia 
naturalna, lecytyna sojowa), liofilizowany miąższ 
z pomarańczy

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Crispy Food Musli 
malinowe złociste 
375 g Crispy Food

A/s crispy 
food interna-
tional

NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 23% - eko, walcowane żyto 19% - 
eko, cukier inwertowany - eko, mieszanka błon-
nika - eko (otręby pszenne - eko, daktyle - eko, 
rodzynki), płatki żytnie - eko 9% (pełnoziarnista 
mąka żytnia, pełnoziarnista mąka kukurydziana, 
ziarno kukurydzy, błonnik owsiany, glukoza 
kukurydziana, sól morska), walcowany jęczmień 
- eko, walcowany owies - eko, otręby pszenne - 
eko, olej - eko, miód 2% - eko, quinoa 2% - eko, 
maliny 1 % - eko

 

Crownfield  
- BIO Organic 
Crunchy Müsli 
Chocolate 500 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. TAK b.d.

płatki owsiane, kawałki czekolady deserowej 
(miazga kakaowa, cukier trzcinowy, tłuszcz kaka-
owy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), cukier, 
płatki pszenne, olej słoncznikowy, ekstrudat 
pszenno-kakaowy (mąka pszenna, cukier, kakao, 
ekstrakt ze słodu jęczmiennego, olej słoneczni-
kowy, sól morska), mąka z pszenicy orkisz, kakao 
w proszku, wiórki kokosowe, miód, kawałki cze-
kolady mlecznej (cukier, miazga kakaowa, mleko 
w proszku pełne, tłuszcz kakaowy), emulgator: 
lecytyny ze słonecznika, sól morska, produkty 
rolnictwa ekologicznego

 

Crownfield  
- Błonnikowe 
musli

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ekstrudowane patyczki zbożowe (mąka (pszen-
na, żytnia, jęczmienna, owsiana), otręby pszen-
ne, sól), płatki pszenne pieczone z otrębami 
pszennymi (łamane ziarno pszenicy, otręby 
pszenne, cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
sól. Emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), płatki kukurydziane (łamane 
ziarno kukurydzy, cukier, sól, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, emulgator mono i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), kawałki chipsów koko-
sowych (kokos, cukier), kawałki chipsów bana-
nowych (banany, olej kokosowy, cukier) kawałki 
suszonych jabłek

 

Crownfield  
- Choco Chico 
250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna, cukier, kasza kukurydziana, 
kakao, syrop glukozowy, błonnik owsiany, olej 
palmowy, fruktoza, ekstrakt słodu jęczmienne-
go, aromat, sól, cynamon, emulgator: lecytyny, 
substancje wzbogacające

 

Crownfield  
- Choco Kulki 
250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (pszenna, ryżowa), cukier, kasza kukury-
dziana, kakao, syrop glukozowy, glukoza, olej 
palmowy, sól, aromaty, substancje wzbogacające

 

Crownfield  
- Dobre Owsiane 
250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

owies, cukier, mąka (pszenna, ryżowa, owsiana, 
jęczmienna), syrop glukozowy, błonnik owsia-
ny, płatki owsiane, miód, sól, skrobia pszenna, 
ekstrakt słodu jęczmiennego, melasa z trzciny 
cukrowej, oligofruktoza, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, przeciwutle-
niacz: mieszanina tokoferoli, aromat, substancje 
wzbogacające 

 

Crownfield  
- Musli  
śniadaniowe

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mieszanka owoców [rodzynki, oleje roślinne (sło-
necznikowy, z nasion bawełny), chipsy bananowe 
(banany tłuszcz kokosowy, cukier, naturalny 
aromat), kandyzowane kawałki mango (mango, 
cukier, kwas cytrynowy), kandyzowane kawałki 
ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: dwutlenek 
siarki), suszone kawałki gruszki (gruszka, mąka 
ryżowa)], suszone kawałki moreli (morela, mąka 
ryżowa), przeciwutleniacz (dwutlenek siarki), 
płatki jęczmienne, płatki owsiane, prażone płatki 
zbożowe ze słodem (pszenne, jęczmienne), 
nasiona lnu, płatki pszenne, nasiona dyni

 

Crownfield  
- Space Cookies 
250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna, cukier, kasza kukurydziana, syrop 
glukozowy, skrobia pszenna, czekolada mlecz-
na (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, 
miazga kakaowa, emulagtor: lecytyny), kakao, 
błonnik owsiany, olej palmowy, sól, aromaty, sub-
stancja spulchniająca: węglan sodu, emulgator: 
lecytyny, substancje wzbogacające

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Crownfield 
- Tiger Flakes 
250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka (pszenna, ryżowa, ze słodu jęczmiennego), 
cukier, kasza kukurydziana, pasta karmelowa 
(mleko, cukier, syrop glukozowy, masło, skrobia 
kukurydziana), mleko w proszku, syrop gluko-
zowy, kakao, olej słonecznikowy, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, aromaty, sól, emulgatory: lecyty-
ny, substancje wzbogacające

 

Crownfield  
- Vitte  
pełnoziarniste 
300 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. pszenica, cukier, otręby pszenne, syrop glukozo-
wy, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól

 

Crownfield  
- Vitte pszenno-
-ryżowe 250 g

Lidl NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pszenica, ryż, cukier, ekstrakt słodu jęczmienne-
go, syrop glukozowy, sól, błonnik owsiany, oligo-
fruktoza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, substancje wzbogacające, 
rodzynki, kawałki chipsów bananowych (banany, 
olej kokosowy, cukier), kawałki kandyzowanego 
ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy), kawałki kandyzowanej papai 
(papaja, cukier), kawałki chipsów kokosowych 
(kokos, cukier)

 

EMCO Crunchy 
musli z czekoladą 
i orzechami 375 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 46%, cukier, olej rzepakowy, 
czekolada 6,5% (cukier, sól, miazga kakaowa, 
masła kakaowe, dekstroza, emulgator: lecytyna 
sojowa, aromat), mąka z pełnego ziarna, pszenica 
ekspandowana, wytłoczki (mąka pszenna, cukier, 
kakao, mąka słodowa, sól spożywcza), mąka 
pszenna, olej kokosowy 2,5%, 2% rodzynki (ro-
dzynki 99,5%, olej słonecznikowy), kakao, skrobia 
pszenna, orzechy laskowe 1%, przeciwutleniacz: 
palmitynian askorbylu, ekstrakt bogaty w tokofe-
rol (naturalne), lecytyna słonecznikowa

 

EMCO Crunchy 
musli z czekoladą 
i orzechami 750 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pełnoziarniste płatki (płatki owsiane 46%), cu-
kier, olej roślinny, czekolada 6,5% (cukier, masa 
kakaowa, masło kakaowe, dekstroza, emulga-
tor: lecytyna sojowa, aromat), pełnoziarnista 
ekstrudowana mąka pszenna, ekstrudat (mąka 
pszenna, cukier, kakao, mąka słodowa, sól), mąka 
pszenna, kokos tarty 2,5%, rodzynki 2% (rodzynki, 
olej roślinny), kakao, skrobia pszenna, orzechy 
laskowe 1%, przeciwutleniacz: palmitynian askor-
bylu, mieszanka tokoferoli, lecytyna sojowa

 

EMCO Crunchy 
musli z kawałkami 
owoców 750 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

suszone owoce w różnych proporcjach 35% 
[rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), banan 
(banan, olej kokosowy, cukier, aromat), daktyle 
(daktyle, mąka ryżowa), morele (suszone morele, 
mąka ryżowa), żurawina (żurawina, cukier, olej 
słonecznikowy), jabłka], pełnoziarniste płatki 30% 
(płatki owsiane 15%, płatki pszenne 15%), cukier, 
olej rzepakowy, ekstrudat (kukurydza, pszenica), 
mąka pszenna, płatki kokosowe 2%, skrobia 
pszenna, płatki kukurydziane (mąka kukurydzia-
na, sól), aromat, przeciwutleniacz (palmitynian 
askorbylu, mieszanka tokoferoli, lecytyna sło-
necznikowa), sól

 

EMCO Crunchy 
musli  
z truskawkami  
i migdałami 375 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pełnoziarniste płatki (płatki owsiane 50%), cukier, 
ekstrudat (grysik kukurydziany, grysik pszenny, 
substancje spulchniające: wodorowęglan sodu), 
olej rzepakowy, mąka pszenna, skrobia pszenna, 
migdały (2,5%), truskawki (1,5%), aromat, sól, prze-
ciwutleniacz: palmitynian askorbylu, mieszanka 
tokoferoli, lecytyna sojowa

 

Emco Granola 
Czekolada &Amp, 
Migdały  
Bezglutenowa 
340 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

bezglutenowe zboża 30% (gryka 15%, proso 15%), 
cukier, mąka ryżowa, olej rzepakowy, płatki 
kukurydziane (mąka kukurydziana, sól spożyw-
cza), czekolada 5% (cukier, substancje kakaowe, 
masło kakaowe, emulgator: lecytyna, aromat), 
5% rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), 
ekstrudat ryżu (ryż, cukier, sól, słód jęczmienny 
bezglutenowy), 3,5% kokos, skrobia ziemniacza-
na, migdały 2%, kakao, amarantus ekspandowany 
1,5%, przeciwutleniacz [sól spożywcza, tokoferol 
(naturalny), lecytyna słonecznikowa]
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Emco Owsianka  
Z Truskawkami 
55 g

Emco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane 65%, cukier, syrop glukozowy, 
mleko w proszku, skrobia ziemniaczana, suszone 
truskawki 0,7%, aromat, sól

 

Fitella musli 
chrupkie jabłko  
z cynamonem 
50 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli crunchy cynamonowe 91% [płatki owsiane, 
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrudat ryżowy 
(mąka ryżowa, cukier, kasza kukurydziana, mąka 
pszenna, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól), oleje 
roślinne (rzepakowy i palmowy), cukier, cynamon 
(0,9%), sól, aromat, emulgator: lecytyny (z soi), 
syrop karmelowy], płatki żytnie, jabłko suszone 
4,4% (jabłko, koncentrat cytryny, przeciwutle-
niacz: kwas askorbinowy)

 

Fitella musli 
chrupkie kokos  
z czekoladą 50 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

Musli crunchy czekoladowe 90% [płatki owsiane, 
oleje roślinne (rzepakowy i palmowy), syrop glu-
kozowo-fruktozowy, ekstrudat ryżowy (mąka ry-
żowa, cukier, kasza kukurydziana, mąka pszenna, 
ekstrakt słodowy jęczmienny, sól), cukier, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada 0,5% 
(cukier, masa kakaowa, tłuszcz kakaowy, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu), sól, aromat, 
emulgator: lecytyny (z soi), syrop karmelowy], 
chipsy kokosowe 10% (kokos, cukier)

 

Fitella Special 
płatki Czekolada  
i Truskawka 225 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki z pełnych ziaren zbóż (79%): pszenica pełno-
ziarnista (46,5%), ryż (30%), cukier, syrop glukozo-
wy (z pszenicy), sól, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczo-
wych, płatki z pełnych ziaren zbóż w czekoladzie 
mlecznej (19%): czekolada mleczna (67%) (cukier, 
tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga 
kakaowa, mleko w proszku odtłuszczone, emul-
gatory: lecytyna rzepakowa, polirycynooleinian 
poliglicerolu, aromat), płatki z pełnych ziaren 
zbóż 33% [pszenica pełnoziarnista 46,5%, ryż 30%, 
cukier, syrop glukozowy (z pszenicy), sól, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, emulgator: mono- i diglice-
rydy kwasów tłuszczowych], substancje glazuru-
jące: guma arabska, szelak, aromat, truskawka 
liofilizowana plastry (2%)

 

Fitella Special  
Tropical Fruits 
225 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki Fitella z pełnych ziaren zbóż (75%): pszeni-
ca pełnoziarnista (46,5%), ryż (30%), cukier, syrop 
glukozowy (z pszenicy), sól, ekstrakt słodowy 
jęczmienny, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych,  mieszanka owocowa 
(25%) [rodzynki 8% (rodzynki, olej roślinny), chipsy 
bananowe krojone 5% (chipsy bananowe, olej 
roślinny, cukier, miód, aromat), kostka ananasowa 
kandyzowana 5% (ananas, cukier, substancja 
konserwująca: SO2), kostka papaja kandyzowana 
4% (papaja, cukier, substancja konserwująca: 
SO2), chipsy kokosowe prażone 3% (kokos, cukier 
trzcinowy)]

 

Fitella Zero  
Dodatku Cukru 
płatki Pełnego 
Ziarna Pszenicy  
Z Truskawkami 
40 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne pieczone 96% (pszenica peł-
noziarnista 80%, otręby pszenne 14%, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, sól, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), truskawki 
liofilizowane 4%

 

Fitella Zero  
Dodatku Cukru 
płatki Z Maliną  
i Żurawiną 225 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne pieczone (94%): pszenica pełno-
ziarnista (80%), otręby pszenne (14%), ekstrakt 
słodu jęczmiennego, sól, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, maliny liofi-
lizowane (3%), żurawina suszona 3% (żurawina, 
syrop ananasowy, koncentrat soku ananasowe-
go, olej słonecznikowy)

 

Fitella Zero  
Dodatku Cukru 
płatki Z Pełnego 
Ziarna Pszenicy 
40 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
pszenica pełnoziarnista (80%), otręby pszenne 
(14%), ekstrakt słodu jęczmiennego, sól, emulga-
tor: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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GRANEX płatki  
Ancymonki 180 g. Granex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pszenica, cukier, kasza manna, tłuszcz roślinny 
utwardzony, ryż, glukoza, cynamon, sól, emulga-
tor: lecytyna sojowa, kakao w proszku o obni-
żonej zawartości tłuszczu, aromat, substancje 
wzbogacające: kompleks witamin

 

GRANEX  
Ufo Chrups  
Kosmiczne  
Kółeczka  
O Smaku Toffi 
500 g

Granex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

kukurydza (32,5%), grys kukurydziany, cukier, ryż 
(14,2%), glukoza, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
olej palmowy, sól, syrop cukrowy inwertowany, 
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
aromat, cukier palony, substancja wzbogacająca: 
witamina D (cholekalcyferol)

 

GRANEX  
Ufo Chrups 
Kuleczki  
O Smaku  
Czekoladowym 
500 g

Granex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pszenica (53,7%), cukier, kasza manna (z psze-
nicy), glukoza, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu (2,8%), ekstrakt słodu 
jęczmiennego, olej palmowy, sól, emulgator: 
lecytyna sojowa, aromaty, cynamon, substancja 
wzbogacająca: witamina D (cholekalcyferol)

 

Grizle
Czekolada 180 g Granex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany, kukurydza 22,1%, ryż 16,6%, 
cukier, glukoza, kakao w proszku o obniżonej za-
wartości tłuszczu 3,1%, ekstrakt słodu jęczmien-
nego, tłuszcz roślinny utwardzony, aromaty, sól, 
emulgator: lecytyna sojowa, cynamon, substan-
cje wzbogacające: kompleks witamin

 

Letnia pokusa 
500 g Mixit NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

chrupiące płatki owsiane i pszenne, płatki żyt-
nie, i owsiane, amarantus, ryżowe crispies (ryż), 
płatki kukurydziane (mąka kukurydziana, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, sól), płatki kukurydziane 
z miodem i orzeszkami (kukurydza 69%, cukier, 
orzechy ziemne 8%, miód 2%, syrop glukozowo-
-fruktozowy, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, fos-
foran sodowy), liofilizowana pomarańcza, śliwka 
i czerwona porzeczka, błonnik (otręby pszenne, 
mąka pszenna pełnoziarnista, błonnik kukurydzia-
ny, skrobia kukurydziana, cukier, mleko w proszku, 
glukoza, ekstrakt słodowy jęczmienny, lecytyna 
słonecznikowa, olej roślinny, ekstrakt z rozmarynu, 
cynamon, witaminy, aromaty, węglan wapniowy), 
płatki migdałów, słonecznik

 

LUBELLA 250 g 
Mlekołaki Zwijaki 
Cinis Zbożowe 
chrupki  
cynamonowe

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 73,8%: pszenna pełnoziarnista 46,5%, 
kukurydziana, pszenna, cukier, tłuszcz palmowy, 
glukoza, cynamon 1,3%, sól, miód, emulgatory: 
lecytyny (lecytyna sojowa), mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, barwniki: karoteny, karmel 
amoniakalny, aromaty, przeciwutleniacz: miesza-
nina tokoferoli, substancje wzbogacające: wita-
miny i składniki mineralne (witamina C, niacyna, 
kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina 
(wit. B2), tiamina (wit. B1), kwas foliowy, witamina 
B12, wapń, żelazo) 

 

LUBELLA 500 g 
Mlekołaki Kółka 
Miodo Zbożowe 
chrupki miodowe

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 76,8%: pełnoziarniste 60% (pszenna, owsia-
na), kukurydziana, ryżowa, cukier, syrop gluko-
zowy, miód 5,5%, skrobia ziemniaczana, tłuszcz 
palmowy, substancja spulchniająca: węglany 
sodu, sól, barwniki: karmel, karoteny, emulga-
tor: lecytyny (z soi), aromaty, przeciwutleniacz: 
mieszanina tokoferoli

 

Lubella Corn 
Flakes Klasyczne Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. mąka kukurydziana, ekstrakt słodowy jęczmien-

ny, cukier, sól, barwniki: karoteny, karmel

 

Lubella Corn 
Flakes Pełne 
Ziarno

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka kukurydziana pełnoziarnista 59,7%, mąka 
kukurydziana 27,1%, kaszka pszenna, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, cukier, sól, otręby pszenne, 
barwnik: karoteny, karmel, przeciwutleniacz: 
mieszanina tokoferoli
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Lubella Mlekolaki 
250 g, 500 g  
Choco Muszelki 

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

Mąki: 69%: pszenna pełnoziarnista 31,4%, 
pszenna, kukurydziana, cukier, glukoza, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu 3,9%, kakao 
3,1%, ekstrakt słodowy jęczmienny, czekolada 
mleczna (zawiera mleko i soję), tłuszcz palmo-
wy, sól, emulgator: lecytyny (lecytyna sojowa), 
aromaty, substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (witamina c, niacyna, kwas 
pantotenowy, witamina B6, ryboflawina (wit.
b12), tiamina (wit. b1), kwas foliowy, witamina b12, 
wapń, żelazo)

 

Lubella Mlekolaki 
250 g, 500 g Cho-
co Piegołaki

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 72,7%: pszenna pełnoziarnista 39,4%, 
pszenna, kukurydziana, cukier, syrop glukozowy, 
skrobia pszenna, kakao 1,8%, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu 0,9%, substancja spulch-
niająca: węglany sodu, sól, tłuszcz palmowy 
w proszku, aromaty 

 

Lubella Mlekołaki  
250 g Cinis 
Gwiazdki

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 79,1%: pszenna pełnoziarnista 64,4%, ku-
kurydziana, cukier, tłuszcz palmowy, glukoza, 
cynamon 1,5%, sól, barwnik: karmel, karoteny, 
emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, przeciwutle-
niacz: mieszanina tokoferoli

 

Lubella Mlekołaki 
Choco Kulki Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 74,2%: pszenna pełnoziarnista 44,6%, ryżo-
wa, kukurydziana, cukier, syrop glukozowy, kakao 
6,7%, tłuszcz palmowy, sól, aromaty, emulgator: 
lecytyny (z soi)

 

Lubella Mlekołaki 
Cinisy Zbożowe 
kwadraciki  
z cynamonem 
500 g

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 74,5%: pszenna pełnoziarnista 41,9%, ryżo-
wa, cukier, tłuszcz palmowy, skrobia pszenna, 
syrop glukozowy, sól, barwnik: karmel, cynamon 
0,3%, aromat, regulator kwasowości: fosforany 
sodu, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli 

 

Lubella Mlekołaki  
Kulki Choco 
Zbożowe chrupki 
o smaku  
czekoladowym 
400 g

Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 69,2%: pełnoziarniste 54,9% (pszenna, kuku-
rydziana), kukurydziana, ryżowa, cukier, glukoza, 
syrop glukozowy, kakao 3,3%, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu 3%, tłuszcz palmowy, czeko-
lada mleczna (zawiera mleko i soję), sól, emulga-
tor: lecytyny (lecytyna sojowa), aromaty, substan-
cje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne 
(witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witami-
na B6, ryboflawina (wit. B2), tiamina (wit. B1), kwas 
foliowy, witamina B12, wapń, żelazo)

 

Lubella Mlekołaki 
Miodo Kółka Lubella NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki 76,8%: pełnoziarniste 60% (pszenna, owsia-
na), kukurydziana, ryżowa, cukier, syrop gluko-
zowy, miód 5,5%, skrobia ziemniaczana, tłuszcz 
palmowy, substancja spulchniająca: węglany 
sodu, sól, barwniki: karmel, karoteny, emulga-
tor: lecytyny (z soi), aromaty, przeciwutleniacz: 
mieszanina tokoferoli

 

Magusie  
Chocosoki 250 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna, cukier, mąka kukurydziana, 
syrop glukozowy, kakao, tłuszcz palmowy, sól. 
Emulgator: lecytyny (z soi), aromat, substancje 
wzbogacające

 

Magusie  
Podusiaki 350 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

nadzienie o smaku czekoladowym: cukier, olej 
rzepakowy, kakao, serwatka w proszku, czę-
ściowo utwardzony tłuszcz palmowy, miazga 
kakaowa, mleko w proszku, emulgator: lecytyny 
(z rzepaku), aromat czekoladowy. Otoczka zbożo-
wa: mąka: pszenna, ryżowa, kasza kukurydziana, 
otręby pszenne, cukier, kakao w proszku, sub-
stancja spulchniająca: wodorowęglan sodu

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Milzu  
Pełnowartościowe  
Zboża płatki 
Żytnie z Kakao 
300 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (mąka żytnia 56%, mąka owsiana 16%), 
syrop cukrowy, cukier, kakao o obniżonej  
zawartości tłuszczu 3,9%, kakao 1,1%, sól morska

 

Milzu  
Pełnowartościowe 
Zboża płatki  
Żytnie  
z Rokitnikiem 
300 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (mąka żytnia 65%, mąka owsiana 16%), 
syrop cukrowy, cukier, mielone suszone owoce 
rokitnika 2%, sól morska

 

Milzu płatki Żytnie 
z Miodem 300 g Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka (mąka żytnia 66%, mąka owsiana 17%), 
syrop cukrowy, cukier, miód 1% (z Narodowego 
Parku Gauja), sól morska

 

Milzu Radość Żyto 
Owies Miód płatki 
Śniadaniowe Dla 
Dzieci 200 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (mąka żytnia 64%, mąka owsiana 18%,  
syrop cukrowy, cukier, miód 1% (z Narodowego 
Parku Gauja),  cynamon,  sól morska

 

Milzu Siła  
Kakaowe płatki 
Śniadaniowe Dla 
Dzieci 200 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

 
mąka (mąka żytnia 56%, mąka owsiana 16%, 
syrop cukrowy, cukier, kakao o niskiej zawartości 
tłuszczu 3,7%, kakao 1,5%, sól morska

 

Milzu Umysł 
Kakaowe płatki 
Śniadaniowe Dla 
Dzieci 200 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (mąka żytnia 56%, mąka owsiana 16%,  
syrop cukrowy, cukier, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu 3,7%, kakao 1,5%, sól morska

 

Milzu Zwinność 
płatki Zbożowe 
Dla Dzieci 200 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. mąka (mąka żytnia 64%. mąka owsiana 18%, syrop 
cukrowy, cukier, miód 1%, cynamon, sól morska

 

Milzu Żurawina 
Żytnie płatki 
Śniadaniowe Dla 
Dorosłych 300 g

Milzu NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
mąka (mąka żytnia 65%, mąka owsiana 16%), 
syrop cukrowy, cukier, mielone suszone owoce 
żurawiny 2%, sól morska

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Mix na szóstkę 
250 g Mixit NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

chrupki ryżowe (ryż), tęczówki (mleczne czeko-
ladowe łezki 53% (cukier, masło kakaowe, mleko 
w proszku, lecytyna słonecznikowa, naturalny 
aromat waniliowy), roślinny koncentrat (cytryna, 
marchewka, dynia, rzodkiewka, czarna porzecz-
ka, krokosz barwierski), wosk carnauba, wosk 
pszczeli, szelak, kompleksy miedziowe chlo-
rofiliny, syrop skrobiowy, guma arabska), płatki 
kukurydziane (mąka kukurydziana, sól), płatki 
jaglane, prażone migdały w białej czekoladzie 
(biała czekolada 79% (cukier, masło kakaowe, 
mleko w proszku, śmietana w proszku, lecytyna 
słonecznikowa, naturalny aromat waniliowy), pra-
żone migdały 20%, guma arabska, miód), płatki 
gryczane, płątki ryżowe, kakaowe kuleczki (grysik 
kukurydziany, mąka pszenna, cukier, glukoza, 
proszek kakaowy 6,2%, olej rzepakowy, mleko 
w proszku, węglan wapnia, sól, lecytyna sło-
necznikowa, tiamina, ryboflawina, niacyna), płatki 
kukurydziane w białej czekoladzie (biała czekola-
da 67% (cukier, masło kakaowe, mleko w prosz-
ku, śmietana w proszku, lecytyna słonecznikowa, 
naturalny aromat waniliowy), płatki kukurydziane 
(grysik kukurydziany, cukier, sól z jodem, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, węglan wapnia), miód, 
guma arabska), migdały, kokos, pestki dyni, 
amarantus, liofilizowane (kiwi i truskawki)

 

Musli Fitella 
Banan 
z Czekoladą
300 g

Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli crunchy 59,9% [płatki owsiane, syrop 
glukozowo-fruktozowy, kulki pszenne (mąka 
pszenna, mąka kukurydziana, otręby pszenne, 
cukier, sól), olej palmowy, wiórki kokosowe, 
cukier, sól, aromat, emulgator: lecytyny (z soi)], 
chipsy bananowe 15,7% (chipsy bananowe krojo-
ne, olej kokosowy, cukier, aromat), płatki pszenne 
pieczone (pszenica pełnoziarnista, cukier, sól, 
ekstrakt słodowy jęczmienny, emulgator: mono- 
i diglicerydy kwasów tłuszczowych), chrupki 
ryżowe (ryż, cukier, sól, słód jęczmienny), płatki 
czekolady 2,2% [cukier, masa kakaowa 39,6%, 
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi)]

 

Nesquik Duo 
płatki 460 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (67,3%) [pszenna pełnoziarnista (45,4%), ku-
kurydziana, ryżowa, pszenna (3,6%)], cukier, syrop 
glukozowy, kakao (3,7%), olej palmowy, tłuszcz 
kakaowy, mleko pełne w proszku, sól, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty natu-
ralne, glukoza, regulator kwasowości (fosforany 
sodu), emulgator (lecytyny - lecytyna słonecz-
nikowa), substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (niacyna, kwas pantoteno-
wy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), 
kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

 

Nestlé Cheerios 
Oats Chrupkie 
płatki Owsiane  
Z Cynamonem
400 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż (73,9%) [płatki owsiane pełnoziarniste 
(62,7%)], mąki pełnoziarniste [owsiana (4,1%), 
pszenna (4,1%), jęczmienna (2,4%), kukurydziana 
(0,3%), ryżowa (0,3%)], cukier, błonnik owsiany, 
syrop glukozowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
skrobia pszenna, syrop cukru inwertowanego, 
sól, miód, cynamon, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), aromaty, melasa cukru trzcino-
wego, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
substancje wzbogacające: witaminy i składniki 
mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina 
B6, ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń, żelazo)

 

Nestlé Lion płatki 
Śniadaniowe 
Z Czekoladą  
I Karmelem
500 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (69,2%) [pszenna pełnoziarnista (41,1%), 
pszenna, ryżowa], cukier, pasta karmelowa (5,7%) 
[mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), 
cukier, syrop glukozowy, syrop cukru karmeli-
zowanego, sól], syrop glukozowy, olej palmowy, 
czekolada (3,1%) (kakao, cukier, miazga kakaowa), 
sól, aromaty (wanilina, karmelowy), emulgator 
(lecytyny - lecytyna słonecznikowa), syrop cukru 
karmelizowanego, substancje wzbogacające: wi-
taminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pan-
totenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina 
(B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.



Płatki 
Śniadaniowe

95
Raport Prześwietlamy:

Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

 

Nestlé 500 g, 
250 g Kangus 
Puszyste Ziarno 
Pszenicy  
w Złocistym 
Miodzie

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pszenica (68,7%) cukier oligofruktoza, syrop 
glukozowy, miód (2,8%), olej palmowy, substan-
cje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne 
(niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, 
ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń) 

 

Nestlé Cheerios 
400 g Oats  
Chrupkie płatki 
Owsiane

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

Ziarna zbóż (74,2%) [płatki owsiane pełnoziarniste 
(63,0%)], mąki pełnoziarniste [owsiana (3,6%), 
pszenna (3,6%), jęczmienna (2,5%), ryżowa (1,0%), 
kukurydziana (0,5%)], cukier, błonnik owsiany, 
syrop glukozowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
skrobia pszenna, syrop cukru inwertowanego, 
sól, miód, melasa cukru trzcinowego, regulator 
kwasowości (fosforany sodu), przeciwutleniacz 
(mieszanina tokoferoli), aromaty, substancje 
wzbogacające: witaminy i składniki mineralne 
(niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, rybo-
flawina (B2), kwas foliowy, wapń, żelazo), może 
zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy

 

Nestlé Cheerios 
Miodowy płatki  
śniadaniowe
500 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki pełnoziarniste (73,2%): [owsiana, pszenna 
(26,8%), jęczmienna, kukurydziana, ryżowa], 
cukier, skrobia pszenna, miód (4,1%), syrop cukru 
inwertowanego, sól, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), melasa cukru trzcinowego, 
aromat naturalny, przeciwutleniacz (mieszanina 
tokoferoli), substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (witamina C, niacyna, kwas 
pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina B6, 
kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

 

Nestlé Cheerios 
Oats Cinnamon 
płatki  
Śniadaniowe 
Cynamonowe 
350 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż (73,9%) [płatki owsiane pełnoziarniste 
(62,7%)], mąki pełnoziarniste [owsiana (4,1%), 
pszenna (4,1%), jęczmienna (2,4%), kukurydziana 
(0,3%), ryżowa (0,3%)], cukier, błonnik owsiany, 
syrop glukozowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
skrobia pszenna, syrop cukru inwertowanego, 
sól, miód, cynamon, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), aromaty, melasa cukru trzcino-
wego, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
substancje wzbogacające: witaminy i składniki 
mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina 
B6, ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń, żelazo) 

 

Nestlé Cheerios 
Oats Cranberry 
350 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż (68,3%) [płatki owsiane pełnoziarni-
ste (57,9%), mąki pełnoziarniste [owsiana (3,8%), 
pszenna (3,8%), jęczmienna (2,2%), kukurydziana 
(0,3%), ryżowa (0,3%)], cukier, żurawiny suszone 
słodzone (6,0%) [żurawiny, cukier, substancja 
utrzymująca wilgoć (glicerol), regulator kwaso-
wości (kwas cytrynowy)], błonnik owsiany, syrop 
glukozowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, skrobia 
pszenna, syrop cukru inwertowanego, sól, miód, 
melasa cukru trzcinowego, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), aromaty naturalne, przeciwutle-
niacz (mieszanina tokoferoli), substancje wzbo-
gacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, 
kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina 
(B2), kwas foliowy, wapń, żelazo), może zawierać 
mleko, orzeszki ziemne i orzechy

 

Nestlé Corn  
Flakes Choco 
płatki  
Śniadaniowe  
O Smaku 
Czekoladowym 
450 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany (71,7%), cukier, kakao (3,5%), 
olej palmowy, sól, glukoza, emulgator (lecytyny 
- lecytyna słonecznikowa), cukier brązowy, syrop 
cukru inwertowanego, melasa cukru trzcino-
wego, regulator kwasowości (fosforany sodu), 
aromat, substancje wzbogacające: witaminy 
(niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), 
witamina B6, kwas foliowy)

 

Nestlé Corn 
Flakes Miód 
i orzeszki płatki 
śniadaniowe 
z miodem  
i orzeszkami 450 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany (67,8%), cukier, orzeszki ziem-
ne (8,2%), glukoza, miód (2,0%), sól, cukier brązo-
wy, syrop cukru inwertowanego, melasa cukru 
trzcinowego, regulator kwasowości (fosforany 
sodu), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, 
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina 
B6, kwas foliowy)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Nestlé Fitness 
Chocolate  
Pełnoziarniste 
Granola  
z czekoladą 375 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki Fitness (71%): ziarna zbóż (66,9%) [psze-
nica pełnoziarnista (40,7%), ryż (26,2%)], cukier, 
syrop cukru inwertowanego, ekstrakt słodowy 
jęczmienny, sól, syrop glukozowy, melasa cukru 
trzcinowego, regulator kwasowości (fosforany 
sodu), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
płatki Fitness w polewie czekoladowej (29%): 
czekolada mleczna (13,6%) [cukier, tłuszcz kaka-
owy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, 
serwatka w proszku, emulgator (lecytyny - lecy-
tyna sojowa), aromat], płatki Fitness: ziarna zbóż 
(11,2%) [pszenica pełnoziarnista (6,8%), ryż (4,4%)], 
cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, syrop cukru 
inwertowanego, sól, melasa cukru trzcinowego, 
regulator kwasowości (fosforany sodu), przeci-
wutleniacz (mieszanina tokoferoli), czekolada 
(3,4%) [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 
emulgator (lecytyny - lecytyna sojowa), aromat], 
glazura [substancja glazurująca (guma arabska), 
syrop glukozowy, substancja zagęszczająca 
(polidekstroza), olej kokosowy, regulator kwaso-
wości (kwas cytrynowy)], substancje wzboga-
cające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, 
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina 
B6, kwas foliowy, wapń, żelazo)

 

Nestlé Fitness 
Granola  
z Pestkami Dyni  
i Żurawiną 300 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż [płatki owsiane pełnoziarniste (58,4%), 
mąka owsiana pełnoziarnista (2,9%)], cukier, płatki 
pszenne [pszenica, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
emulgator (lecytyna słonecznikowa)], żurawiny 
suszone słodzone (5,8%) [żurawiny, cukier], pestki 
dyni (4,3%), melasa cukru trzcinowego, chrupki 
ryżowe [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, 
słód jęczmienny, sól], olej słonecznikowy, syrop 
cukru inwertowanego, substancja wzbogacająca 
(składnik mineralny: wapń), regulator kwasowości 
(kwas cytrynowy), sól, cynamon. może zawierać 
orzechy, soję i mleko

 

Nestlé Fitness 
płatki  
śniadaniowe 425 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż [pszenica pełnoziarnista (57,3%), ryż 
(36,9%)], cukier, syrop cukru inwertowanego, eks-
trakt słodowy jęczmienny, sól, syrop glukozowy, 
melasa cukru trzcinowego, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), przeciwutleniacz (mieszanina 
tokoferoli), substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (niacyna, kwas pantoteno-
wy, ryboflawina (B2), witamina B6, kwas foliowy, 
wapń, żelazo)

 

Nestlé Fitness  
z Jogurtem płatki 
Śniadaniowe 
350 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki Fitness (77,5%): ziarna zbóż (73,0%) [psze-
nica pełnoziarnista (44,4%), ryż (28,6%)], cukier, 
syrop cukru inwertowanego, ekstrakt słodowy 
jęczmienny, sól, syrop glukozowy, melasa cukru 
trzcinowego, regulator kwasowości (fosforany 
sodu), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
płatki Fitness w polewie jogurtowej (22,5%): 
polewa jogurtowa (14,7%) [cukier, olej palmo-
wy, serwatka w proszku, białka mleka, jogurt 
w proszku (0,4%), emulgator (lecytyny – lecytyna 
sojowa), regulatory kwasowości (kwas mlekowy, 
mleczan wapnia), aromat], płatki Fitness: ziarna 
zbóż (7,2%) [pszenica pełnoziarnista (4,4%), ryż 
(2,8%)], cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
syrop cukru inwertowanego, sól, melasa cukru 
trzcinowego, regulator kwasowości (fosforany 
sodu), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), 
glazura [substancja glazurująca (guma arabska), 
syrop glukozowy, substancja zagęszczająca 
(polidekstroza), olej kokosowy, regulator kwaso-
wości (kwas cytrynowy)], substancje wzboga-
cające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, 
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina 
B6, kwas foliowy

 

Nestlé Fitness  
z Jogurtem płatki 
śniadaniowe 425 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż [pszenica pełnoziarnista (57,3%), ryż 
(36,9%)], cukier, syrop cukru inwertowanego, eks-
trakt słodowy jęczmienny, sól, syrop glukozowy, 
melasa cukru trzcinowego, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), przeciwutleniacz (mieszanina 
tokoferoli), substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (niacyna, kwas pantoteno-
wy, ryboflawina (B2), witamina B6, kwas foliowy, 
wapń, żelazo)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Nestlé Fitness 
z Owocami płatki 
śniadaniowe 425g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż: pszenica (39,3%), ryż, mieszanka 
owocowa (25%) [rodzynki (z olejem palmowym), 
kostka ananasowa (ananas, cukier, zagęszczony 
sok ananasowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, substancja konserwująca: pirosiarczyn 
sodu), kostka papaja (papaja, cukier, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja kon-
serwująca: dwutlenek siarki), orzechy kokosowe], 
cukier, syrop cukru brązowego częściowo in-
wertowanego, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól, 
syrop glukozowy, regulator kwasowości: fosforany 
sodu, przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli. 
substancje wzbogacające: witaminy i składniki 
mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina 
B6, ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń, żelazo)

 

Nestlé Corn  
flakes płatki 
kukurydziane  
z miodem  
i orzeszkami 250 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

kukurydza, cukier, orzechy arachidowe, glu-
koza, miód, sód, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
emulgator - mono- i diglicerydy kwasów tłusz-
czowych, regulator kwasowości: fosforan trójso-
dowy, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, 
substancje wzmacniające: witamina C, niacyna, 
kwas pantotenowy, witaminy: B6, B2, B1, B12, 
kwas foliowy, żelazo zredukowane

 

Nestlé Lion  
Granola 300 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane pełnoziarniste (38,4%), chrupki 
zbożowe [mąka pszenna pełnoziarnista (11,3%), 
mąka pszenna (6,3%), cukier, sól, kakao, barw-
nik (beta karoten)], kuleczki zbożowe o smaku 
czekoladowym [mąka pszenna pełnoziarnista 
(7,1%), mąka kukurydziana (2,7%), mąka ryżowa 
(0,6%), cukier, kakao, oleje roślinne (palmowy, 
słonecznikowy), kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, sól, glukoza, emulgator (lecytyna 
słonecznikowa), regulator kwasowości (fosforany 
sodu), aromaty], pasta karmelowa (11,0%) [mleko 
zagęszczone słodzone (mleko, cukier), cukier, 
syrop glukozowy], serwatka w proszku, cukier, 
dropsy czekoladowe (5,6%) [cukier, miazga kaka-
owa, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyna sojo-
wa)], olej palmowy, syrop cukru inwertowanego, 
aromaty, substancja spulchniająca (węglany 
sodu), sól, melasa cukru trzcinowego, substancja 
wzbogacająca: składnik mineralny (wapń)

 

Nestlé musli 
tropikalne 350 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane pełnoziarniste (30%), mieszanka 
owocowo-orzechowa (29%) [rodzynki, chipsy 
bananowe (banany, olej kokosowy, cukier), 
kostka papaja (papaja, cukier) orzechy kokosowe, 
orzechy laskowe], płatki pszenne (28%) (psze-
nica, cukier, sól, ekstrakt słodowy jęczmienny), 
płatki kukurydziane(12%) (kukurydza, cukier, sól, 
ekstrakt słodowy jęczmienny), może zawierać 
śladowe ilości mleka, soi i migdałów, zawiera 
dwutlenek siarki

 

Nestlé Nesquik 
Granola 300 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

ziarna zbóż (65,3%) [pełnoziarniste płatki owsiane 
(44,1%), mąka pszenna pełnoziarnista 14,5%), 
mąka kukurydziana (5,5%), mąka ryżowa (1,2%)], 
syrop cukrowy (cukier, syrop cukru inwertowa-
nego, melasa cukru trzcinowego), oleje roślinne 
(słonecznikowy, palmowy), cukier, kakao (3,4%), 
syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu (1,0%), aromat naturalny, odtłuszczone 
mleko w proszku, sól, glukoza, emulgator (le-
cytyna słonecznikowa), regulator kwasowości 
(fosforany sodu), substancje wzbogacające: 
składniki minerlane (wapń, żelazo), może zawie-
rać orzechy i soję 

 

Nestlé  
NesVita Naturalne 
na Śniadanie 
Owsianka Golden 
Syrup 35 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. płatki owsiane 77,1%, cukier, aromat naturalny, 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Nestlé NesVita 
płatki owsiane  
z jabłkiem  
i cynamonem 
50 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane 68,0%, cukier, pełne mleko 
w proszku 9,0%, suszone jabłko 4,9%, aromaty, 
mielony cynamon, koncentrat soku z cytryny

 

Nestlé NesVita 
płatki owsiane  
z mlekiem  
i wiśniami 50 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. płatki owsiane 68,0%, cukier, mleko pełne 
w proszku 9,4%, suszona wiśnia 1,6%, aromaty, sól

 

Nestlé platki  
250 g corn flakes 
kukurydziane 
pacific

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany (99,8%), cukier, sól, glukoza, 
cukier brązowy, syrop cukru inwertowanego, 
melasa cukru trzcinowego, regulator kwasowości 
(fosforany sodu), substancje wzbogacające: wi-
taminy (niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina 
(B2), witamina B6, kwas foliowy)

 

Nestlé platki 
250 g frutina 
pacific

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne (77%) [pszenica pełnoziarnista 
(53,7%), cukier, otręby pszenne (10,1%), ekstrakt 
słodowy jęczmienny, syrop cukru inwertowane-
go, sól, melasa cukru trzcinowego, syrop glu-
kozowy, regulator kwasowości (fosforany sodu), 
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)], ro-
dzynki (18,4%), jabłka suszone cięte (4,6%) (z sub-
stancją konserwującą: pirosiarczynem sodu), 
substancje wzbogacające: witaminy i składniki 
mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina 
B6, ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń, żelazo)  

 

Nestlé platki 
550 g chocapic 
czekoladowe 
pacific

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (62,4%) [pszenna pełnoziarnista (31,7%), 
pszenna, kukurydziana], cukier, kakao (7,1%), syrop 
glukozowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, olej 
palmowy, emulgator (lecytyny - lecytyna sło-
necznikowa) sól, aromaty (cynamonowy, wanilina), 
substancje wzbogacające: witaminy i składniki 
mineralne (witamina C, niacyna, kwas pantote-
nowy, ryboflawina (B2), witamina B6, tiamina (B1), 
kwas foliowy, witamina B12, wapń, żelazo) 

 

Nestlé Platki 
550 g Nesquik 
Kulli Zbożowe 
Czekoladowe 
Pacific

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (65,6%) [pszenna pełnoziarnista (45,1%), 
kukurydziana, ryżowa], cukier, syrop glukozowy 
kakao (6,1%), olej palmowy, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu (0,5%), sól glukoza, aromaty 
(wanilina, cynamonowy), regulator kwasowości 
(fosforany sodu), substancje wzbogacające: 
witaminy i składniki mineralne (witamina C, 
niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), 
witamina B6, tiamina (B1), kwas foliowy, witamina 
B12, wapń, żelazo) 

 

Nestlé płatki Cini 
Minis 500 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (59,4%) [pszenna pełnoziarnista (32,5%), 
ryżowa], cukier, syrop glukozowy, olej palmo-
wy, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, sól, 
cynamon, regulator kwasowości (fosforany sodu), 
emulgator (lecytyny - lecytyna słonecznikowa), 
ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny, przeciwu-
tleniacz (mieszanina tokoferoli), aromat naturalny, 
barwnik (annato), substancje wzbogacające: wi-
taminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pan-
totenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina 
(B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

 

Nestlé płatki 
Cookie Crisp 
Brownie 250 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki [pszenna pełnoziarnista (34,9%), kukurydzia-
na], cukier, syrop glukozowy, skrobia pszenna, 
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, kawałki 
o smaku czekoladowym (3,4%) [mąka pszenna 
(1,8%), cukier, kakao (0,7%), olej słonecznikowy], 
olej palmowy, sól, aromat naturalny, regulator 
kwasowości (fosforany sodu), substancje wzbo-
gacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, 
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina 
B6, tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, 
żelazo)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Nestlé płatki  
Cookie Crisp 
500 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (65,2%) [pszenna pełnoziarnista (34,2%), 
kukurydziana], cukier, syrop glukozowy, kawałki 
o smaku czekoladowym (5,3%) [mąka pszenna 
(2,8%), cukier, kakao, olej słonecznikowy, skrobia 
kukurydziana], skrobia pszenna, cukier brązowy, 
olej palmowy, kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, sól, aromat naturalny, substancja 
spulchniająca (węglany sodu), regulator kwaso-
wości (fosforany potasu), substancje wzboga-
cające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, 
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina 
B6, tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, 
żelazo)

 

Nestlé płatki  
Corn flakes 600 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany (98,6%), cukier, sól, glukoza, 
cukier brązowy, syrop cukru inwertowanego, 
melasa cukru trzcinowego, regulator kwasowo-
ści - fosforany sodu, substancje wzbogacające: 
witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawi-
na (B2), witamina B6, kwas foliowy)

 

Nestlé płatki Lion 
225 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (pszenna pełnoziarnista - 40,8%, pszenna, 
ryżowa), cukier, syrop glukozowy, pasta karme-
lowa - 4,9% [mleko zagęszczone odtłuszczone 
słodzone, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz ma-
ślany, substancja żelująca (pektyna), substancja 
konserwująca (sorbinian potasu), sól, aromat] olej 
palmowy, czekolada - 3,3% (kakao, cukier, miazga 
kakaowa), sól, aromaty, emulgator (lecytyny - 
lecytyna słonecznikowa), barwnik (karmel amo-
niakalny), witaminy i składniki mineralne: niacyna, 
kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina 
(B2), kwas foliowy, wapń, żelazo 

 

Nestlé płatki Lion 
250 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (69,2%) [pszenna pełnoziarnista (41,1%), 
pszenna, ryżowa], cukier, pasta karmelowa (5,7%) 
[mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), 
cukier, syrop glukozowy, syrop cukru karmeli-
zowanego, sól], syrop glukozowy, olej palmowy, 
czekolada (3,1%) (kakao, cukier, miazga kakaowa], 
sól, aromaty (wanilina, karmelowy), emulgator 
(lecytyny - lecytyna słonecznikowa), syrop cukru 
karmelizowanego, substancje wzbogacające: wi-
taminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pan-
totenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina 
(B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

 

Nestlé płatki 
Nesquik 225 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (63%): pszenna pełnoziarnista (32,2%), kuku-
rydziana, ryżowa, cukier, kakao (5,6%), glukoza, 
olej palmowy, sól, kakao niskotłuszczowe (0,5%), 
regulator kwasowości: fosforan trójsodowy, 
aromat: wanilina

 

Nestlé Nesquik 
Abc 325 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (68,4%) [pszenna pełnoziarnista (47,1%), 
kukurydziana, ryżowa], cukier, kakao (6,0%), syrop 
glukozowy, olej palmowy, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu (0,5%), sól, glukoza, aromaty 
(wanilina, cynamonowy), regulator kwasowości 
(fosforany sodu), substancje wzbogacające: wita-
miny i składniki mineralne (niacyna, kwas pan-
totenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina 
(B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

 

Nestlé Strawberry 
Minis płatki zbo-
żowe 450 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąki (61,0%) [pszenna pełnoziarnista (33,4%), 
ryżowa], cukier, olej palmowy, syrop glukozo-
wy, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, sól, 
proszek truskawkowy (0,3%) [truskawki, mal-
todekstryna, regulator kwasowości (kwas cytry-
nowy)], regulatory kwasowości (fosforany sodu, 
kwas cytrynowy), emulgator (lecytyny - lecytyna 
słonecznikowa), aromat naturalny, przeciwutle-
niacz (mieszanina tokoferoli), koncentrat warzyw-
no-owocowy [czarna marchew, czarne porzeczki, 
cukier inwertowany, regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy)], substancje wzbogacające: witaminy 
i składniki mineralne (niacyna, kwas pantoteno-
wy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), 
kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Nesvita Owsianka 
Wanilia 35 g Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 77,1%, cukier, aromat naturalny 
(z mlekiem), mielone laski wanilii, regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy) 

 

Nesvita płatki 
owsiane ze śliwką 
49 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d. płatki owsiane 73,5%, cukier, suszona śliwka 9,2%, 
mąka ryżowa, aromaty, (kwas cytrynowy), sól

 

Orzechozjada-
czom Mixit NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne i owsiane chrupiące, błonnik 
(otręby pszenne, mąka pszenna pełnoziarnista, 
błonnik kukurydziany, skrobia kukurydziana, 
cukier, mleko w proszku, glukoza, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, lecytyna słonecznikowa, 
olej słonecznikowy, ekstrakt z rozmarynu, cyna-
mon, witaminy, aromat, węglan wapnia), płatki 
kukurydziane w czekoladzie (grysik kukurydziany, 
kakaowe masło, cukier, mleko w proszku, masa 
kakaowa, ekstrakt słodowy jęczmienny, aromat, 
lecytyna słonecznikowa, węglan wapnia, guma 
arabska, miód, sól), orzechy ziemne, płatki ku-
kurydziane w białej czekoladzie (biała czekolada 
67% (cukier, kakaowe masło, mleko w proszku, 
śmietana w proszku, lecytyna słonecznikowa, 
naturalny aromat waniliowy), płatki kukurydziane 
(grysik kukurydziany, cukier, sól z jodem, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, węglan wapnia, miód, 
guma arabska), kokos, migdały całe, orzechy 
laskowe, orzechy pekan, pistacje

 

Pacific płatki  
Śniadaniowe 
Nestlé Corn 
Flakes Choco  
o smaku  
czekoladowym 
250 g

Nestlé NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

grys kukurydziany (71,7%), cukier, kakao (3,5%), 
olej palmowy, sól, glukoza, emulgator (lecytyny 
- lecytyna słonecznikowa), cukier brązowy, syrop 
cukru inwertowanego, melasa cukru trzcino-
wego, regulator kwasowości (fosforany sodu), 
aromat, substancje wzbogacające: witaminy 
(niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), 
witamina B6, kwas foliowy)

 

Płatki Fitella 225 g 
Dietetyczne Foodcare NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki pszenne pieczone (94%): pszenica pełno-
ziarnista (80,2%), otręby pszenne (14,1%), ekstrakt 
słodu jęczmiennego, sól, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja 
słodząca: sukraloza, maliny liofilizowane (3%), 
żurawina kandyzowana 3% (żurawina, cukier, olej 
słonecznikowy)

 

Przetestowane  
na dzieciach :) Mixit NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki kokosowe, płatki kukurydziane (mąka 
kukurydziana, ekstrakt słodowy jęczmienny, 
sól), nasiona słonecznika, kakaowe poduszki 
zbożowe (mąka pszenna, mąka ryżowa, otręby 
pszenne, olej słonecznikowy, masło shea, pro-
szek kakaowy, mleko w proszku, masa kakaowa 
2% (proszek i masło kakaowe), serwatka, lecytyna 
sojowa), płatki owsiane chrupiące, żurawina 
(żurawina, cukier, olej słonecznikowy), płatki 
pszenne chrupiące, morela (niesiarkowana), 
jabłko, chipsy bananowe (olej kokosowy, miód, 
cukier)

 

Granex pszen-
no-ryżowe płatki 
Cynamonki 500 g 

Granex NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna 39,1%, cukier, ryż (18,5%), olej 
palmowy, fruktoza, cynamon (0,9%), sól, emulga-
tor: lecytyna sojowa, substancje wzbogacające: 
kompleks witamin

 

Radix-Bis musli 
crunchy orzech 
miód 350 g

Radix-Bis NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane 45%,cukier, tłuszcz roślinny, mąka 
pszenna, słonecznik, siemię lniane, kaszka ku-
kurydziana, miód, sól, aromat waniliowy, chrupki 
zbożowe, orzechy laskowe, płatki kukurydziane 
z miodem i orzechami, odtłuszczone mleko 
w proszku

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Saluteo Musli 
4Heart  
czekoladowe 
bezglutenowe 
100 g Incola 

Saluteo NIE NIE (1) b.d. TAK b.d.

bezglutenowe płatki owsiane pełnoziarniste 56%, 
cukier trzcinowy, mąka quinoa 5%, mąka ryżowa, 
tłuszcz kokosowy, czekolada 4,6% (miazga kaka-
owa, cukier trzcinowy, lecytyna sojowa), sub-
stancja zagęszczająca (maltodekstryna, guma 
arabska), syrop ryżowy, kakao, sól morska. 
surowce pochodzące z upraw bio

 

Saluteo Musli 
4Heart jabłkowe 
bezglutenowe 
100 g Incola

Saluteo NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

bezglutenowe płatki owsiane pełnoziarniste 
58%, quinoa 5%, mąka ryżowa, cukier trzcinowy, 
tłuszcz kokosowy, suszone jabłka 4%, ziarno chia 
3%, substancja zagęszczająca (maltodekstryna, 
guma arabska), syrop ryżowy, sól morska, 
surowce pochodzące z upraw bio

 

Sante Crunchy 
Bananowe  
z czekoladą  
musli 350 g

Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pełnoziarniste płatki owsiane 34,5%, syrop glu-
kozowy, mieszanka owoców [chips bananowy 
11,4%: banan, olej kokosowy, cukier trzcinowy, 
aromat, miód, rodzynki (rodzynki, olej roślinny: 
olej bawełniany lub/i olej słonecznikowy lub/i 
olej rzepakowy)], mąka (owsiana pełnoziarnista 
7%, jęczmienna, kukurydziana), tłuszcz palmowy 
nieutwardzony, czekolada 3% (cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecyty-
ny (z soi), aromat naturalny), płatki kokosowe, 
emulgator: lecytyny (z soi), sól morska, aromat, 
pozyskiwany z kontrolowanych plantacji palm 
olejowych, które nie zagrażają lasom tropikalnym 
i ich mieszkańcom

 

Sante Crunchy 
Natural 350 g Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pełnoziarniste płatki owsiane 44,8%, syrop 
glukozowy, mąka (owsiana pełnoziarnista 9%, 
jęczmienna, kukurydziana), tłuszcz palmowy 
nieutwardzony, płatki kokosowe, emulgator: 
lecytyny (z soi), sól morska, aromat, pozysykiwa-
ny z kontrolowanych plantacji palm olejowych, 
które nie zagrażają lasom tropikalnym i ich 
mieszkańcom

 

Sante Granola 
orzechowa płatki 
350 g

Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

produkty pochodzące ze zbóż 59% (płatki owsia-
ne, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, kasza 
kukurydziana), nierafinowany cukier trzcinowy, 
orzech arachidowy 9,4%, tłuszcz palmowy, syrop 
glukozowy, płatki kokosowe, melasa trzcinowa, 
inulina, sól himalajska, substancja spulchniająca: 
węglan sodu, cukier, emulgator: lecytyny (z soi), 
sól, ekstrakt słodu jęczmiennego

 

Sante Granola 
owocowa płatki 
350 g

Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

produkty pochodzące ze zbóż 67% (płatki owsia-
ne, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, kasza 
kukurydziana, mąka ryżowa), nierafinowany 
cukier trzcinowy, tłuszcz palmowy, syrop gluko-
zowy, płatki kokosowe, owoce liofilizowane 1,7% 
(truskawka, aronia, malina, żurawina), melasa 
trzcinowa, inulina, cukier, sól himalajska, substan-
cja spulchniająca: węglany sodu, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, sól, emulgator: lecytyny (z soi), 
cukier, aromat, olej słonecznikowy

 

SANTE Musli 
błonnikowe  
z truskawką 200 g

Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

produkty zbożowe 87,8%: chrupki zbożowe (otrę-
by pszenne, pełnoziarnista mąka żytnia, płatki 
owsiane, kasza jęczmienna, mąka gryczana, sól 
morska), płatki pszenne (mąka pszenna pełno-
ziarnista, kasza kukurydziana, cukier, ekstrakt 
słodowy jęczmienny, sól), płatki kukurydziane 
(kasza kukurydziana, cukier, sól, ekstrakt słodowy 
jęczmienny), mieszanka owoców 11%: chips ba-
nanowy (banan, olej kokosowy, cukier trzcinowy, 
aromat, miód), figa suszona (figa, mąka ryżowa), 
jabłko suszone, truskawka liofilizowana 1,2%

 

Sante Musli Lo 
bez Dodatku  
Cukru z Granatemi 
z inuliną 300 g 

Sante NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki zbożowe 83,2% (owsiane, jęczmienne, 
orkiszowe), rodzynka, inulina 4%, kostka żelowa 
jagoda-granat 3,4% (owoce: zagęszczone purée 
z jabłek, zagęszczony sok jabłkowy, purée 
z jagód, zagęszczony sok z granatu, zagęszczony 
sok z owoców czarnego bzu, substancja żelująca: 
pektyny, błonnik z owoców cytrusowych, aromat 
naturalny), jabłko suszone, aromat

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Tesco Cereal Fit 
płatki w polewie  
o smaku  
jogurtowym 250 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

zboża (77%) (mąka ryżowa, mąka pszenna 
pełnoziarnista, pszenica, otręby pszenne, ryż), 
cukier, serwatka w proszku (z mleka), substancje 
mineralne (węglan wapnia, żelazo), odtłuszczone 
mleko w proszku, olej palmowy, olej rzepakowy, 
olej sojowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól, 
tłuszcz shea, jogurt w proszku (z mleka) (0,2%), 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emul-
gator (lecytyny [z soi]), witaminy (niacyna, kwas 
pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, kwas 
foliowy), aromat

 

Tesco Chrupki 
zbożowe o smaku 
czekoladowo- 
-karmelowym 
450 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka pszenna pełnoziarnista, cukier, mąka 
pszenna, mąka ryżowa, mąka owsiana, syrop 
glukozowy, czekolada mleczna (3%) [cukier, 
tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, mia-
zga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), 
tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyny [z soi], 
polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], krem 
o smaku karmelowym (3%) [syrop glukozowy, 
odtłuszczone mleko, cukier, całkowicie uwodor-
niony tłuszcz kokosowy, sól, aromaty, emulgator 
(mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)], 
kakao (1%), śmietana (z mleka), odtłuszczone 
mleko w proszku, mleko, aromaty, olej rzepako-
wy, sól, barwnik (karmel amoniakalny), witaminy 
(witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantote-
nowy, witamina B12, ryboflawina, witamina B6, 
tiamina, kwas foliowy, biotyna), składniki mineral-
ne (wapń, żelazo)

 

Tesco  
Corn Flakes płatki 
kukurydziane 
500 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

łamane ziarna kukurydzy (92%), cukier, sól, syrop 
glukozowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, wita-
miny (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, 
witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, 
witamina B12), żelazo

 

Tesco Crunchy 
Muesli tropikalne 
350 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (28%), syrop glukozowo-fruktozo-
wy, mieszanka owoców (16%): rodzynki, chipsy 
bananowe, łamane (banany, olej kokosowy, cu-
kier, aromat, miód), kandyzowana papaja [(cukier 
trzcinowy, papaja, regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy)], kandyzowany ananas [(cukier trzci-
nowy, ananas, regulator kwasowości (kwas cytry-
nowy)], płatki kukurydziane (kasza kukurydziana, 
cukier, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego), mąka 
owsiana, płatki pszenne (pełnoziarnista mąka 
pszenna, kasza kukurydziana, cukier, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, sól), olej palmowy, otręby 
pszenne, kasza kukurydziana, płatki kokosowe 
[kokos, substancja konserwująca (dwutlenek 
siarki)], nasiona słonecznika, emulgator [lecytyny 
(z soi)], sól, aromat

 

Tesco  
Crunchy Muesli  
z czekoladą 350 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (40%), mąka pszenna, cukier, syrop 
glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, płatki 
kukurydziane (6,5%) (kasza kukurydziana, cukier, 
sól, ekstrakt słodu jęczmiennego), czekolada 
(5%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
aromat, emulgator: lecytyny (z soi)], kasza kuku-
rydziana, wiórki kokosowe (3%) [kokos, substancja 
konserwująca (dwutlenek siarki)], mąka ryżowa, 
otręby pszenne, cukier trzcinowy, kakao, sól, 
emulgator: lecytyny (z soi), otręby żytnie, aromat

 

Tesco  
Crunchy Muesli  
z orzechami 350 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (40%), mąka pszenna, cukier, syrop 
glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, płatki 
kukurydziane (6%) (kasza kukurydziana, cukier, 
sól, ekstrakt słodu jęczmiennego), mieszanka 
orzechów (5%) (orzeszki ziemne, migdały, orze-
chy laskowe), kasza kukurydziana, płatki kokoso-
we [kokos, substancja konserwująca (dwutlenek 
siarki)], otręby pszenne, mąka ryżowa, cukier 
trzcinowy, sól, otręby żytnie, emulgator [lecytyny 
(z soi)], aromat

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Tesco Crunchy 
Musli 350 g Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki zbożowe (60%) (płatki owsiane, płatki 
pszenne), cukier, olej rośliny palmowy, ekstrudat 
ryżowy (5%) [mąka ryżowa, cukier, gluten pszen-
ny, jęczmienno-pszenna mąka słodowa, sól, eks-
trakt słodu jęczmiennego, emulgator (lecytyny)], 
wiórki kokosowe (3%), syrop glukozowo-frukto-
zowy, substancja spulchniająca (węglany sodu), 
syrop cukru skarmelizowanego, aromat

 

Tesco Crunchy 
Musli z owocami 
350 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli prażone (44,3%) [płatki zbożowe (26%) 
(płatki owsiane, płatki pszenne), cukier, olej ro-
ślinny palmowy, ekstrudat ryżowy (mąka ryżowa, 
cukier, gluten pszenny, jęczmienno-pszenna 
mąka słodowa, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
emulgator «lecytyny»), wiórki kokosowe, syrop 
glukozowo-fruktozowy, substancja spulchniająca 
(węglany sodu), syrop cukru skarmelizowanego, 
aromat], płatki pszenne pieczone (32,3%) [psze-
nica, cukier, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczo-
wych)], mieszanka owoców (23,4%) [rodzynki, ka-
wałki suszonych śliwek, gruszek, jabłek, moreli, 
suszonej, słodzonej żurawiny (cukier, żurawina, 
olej słonecznikowy), mąka ryżowa]

 

Tesco Finest 
Belgian Dark  
Chocolate  
Almonds & Cherry 
Mieszanka  
Prażonych 
płatków  
Owsianych

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (71%), cukier, olej rzepakowy, 
czekolada (10%) [miazga kakaowa, cukier, kakao 
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
emulgator (lecytyny «z soi»), aromat], migdały 
(7%), ziarno kakaowca (4%), czekolada w proszku 
(cukier, mleko pełne w proszku, miazga kaka-
owa), wiórki kokosowe, wiśnia liofilizowana (2%), 
nasiona słonecznika, siemię lniane, aromat, 
czekolada: masa kakaowa minimum 72%

 

Tesco Finest 
Raspberry  
& Blueberry  
Mieszanka Pra-
żonych płatków 
Owsianych 500 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (49%), cukier, płatki jęczmienne, 
olej rzepakowy, komosa ryżowa (4,5%), miód 
akacjowy (1,5%), zagęszczony sok malinowy 
(1,5%), przecier z jagód (1,5%), liofilizowane maliny 
(1%), liofilizowane jagody (1%), pestki dyni, nasiona 
słonecznika, siemię lniane, aromat

 

Tesco Kuleczki 
zbożowe o smaku 
czekoladowo- 
-waniliowym 
450 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

składniki zbożowe (65%) (mąka pszenna, mąka 
ryżowa, kasza kukurydziana, mąka ryżowa 
pełnoziarnista, mąka owsiana), cukier, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu (3%), mleko 
pełne w proszku, glukoza, olej roślinny palmowy, 
sól, fruktoza, skrobia pszenna, emulgator (lecy-
tyny), substancja spulchniająca (węglan wapnia), 
aromaty, witaminy (niacyna, witamina E, kwas 
pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, 
kwas foliowy, witamina B12)

 

Tesco Musli 
Chrupkie 
Z Kawałkami  
Czekolady 750 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (39%), cukier, olej palmowy, 
ekstrudat zbożowy (9%) (mąka pszenna, kasza 
kukurydziana, cukier, mąka ryżowa, skrobia 
kukurydziana, mąka owsiana), płatki pszenne, 
czekolada (7%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz 
kakaowy, aromat, emulgator (lecytyny «z soi»)], 
syrop glukozowy, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu (2%), barwnik (karmel amo-
niakalny), aromat, przeciwutleniacz (oregano)

 

Tesco Musli 
Chrupkie  
Z Kawałkami 
Liofilizowanych 
Malin 750 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (43%), cukier, olej palmowy, 
ekstrudat zbożowy (10%) (mąka pszenna, kasza 
kukurydziana, cukier, mąka ryżowa, skrobia ku-
kurydziana, mąka owsiana), płatki pszenne, syrop 
glukozowy, maliny liofilizowane (1,2%), aromat, 
przeciwutleniacz (oregano)

 

Tesco Musli 
Chrupkie  
Z Orzechami 
Laskowymi 750 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki owsiane (40%), cukier, olej palmowy, 
ekstrudat zbożowy (9%) (mąka pszenna, kasza 
kukurydziana, cukier, mąka ryżowa, skrobia ku-
kurydziana, mąka owsiana), płatki pszenne, syrop 
glukozowy, rodzynki (5%), orzechy laskowe (3,5%), 
aromat, przeciwutleniacz (oregano)

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Tesco Musli 
tropikalne 350 g, 
50 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki zbożowe (71%) [płatki owsiane, płatki 
pszenne pieczone (pszenica, cukier, sól, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, emulgator: mono- i diglice-
rydy kwasów tłuszczowych), płatki kukurydziane 
(łamane ziarna kukurydzy, cukier, sól, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, emulgator: mono- i diglice-
rydy kwasów tłuszczowych)], mieszanka owoco-
wo-orzechowa (29%) [rodzynki, chipsy bananowe 
łamane (banany, olej roślinny kokosowy, cukier, 
miód, aromat), papaja kandyzowana w kawałkach 
(papaja, cukier), chipsy kokosowe łamane (kokos, 
cukier), orzechy laskowe]

 

Tesco Musli  
truskawkowe 50 g Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli prażone (91%) [płatki owsiane (50%), cu-
kier, ekstrudat pszenno-ryżowy (mąka pszenna, 
mąka ryżowa, mąka pszenna słodowa, mąka 
jęczmienna słodowa, sól), olej roślinny palmowy, 
wiórki kokosowe, syrop glukozowo-fruktozowy, 
inulina, syrop cukru skarmelizowanego, aromat], 
kawałki czekolady (4%) [miazga kakaowa, cukier, 
tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny)], granulat 
owocowy [owoce (truskawki, sok z truskawek, 
sok z wiśni, przecier jabłkowy, jabłka), cukier, 
syrop fruktozowy, mąka ryżowa, substancja 
żelująca (pektyny), tłuszcz palmowy, kwas (kwas 
cytrynowy), aromat], kawałki liofilizowanych 
truskawek (2%)

 

Tesco płatki  
kukurydziane  
z orzeszkami 
ziemnymi  
i miodem 250 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

łamane ziarna kukurydzy (60%), cukier, orzeszki 
ziemne (10%), miód (3,7%), syrop glukozowy, 
oligofruktoza, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
melasa, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), substancje wzbogacające (niacy-
na, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, 
ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, witamina B12, 
witamina C, biotyna, żelazo)

 

Tesco płatki 
owsiane  
z mlekiem  
i truskawkami 
50 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane (65%), cukier, odtłuszczone mleko 
w proszku (12%), kawałki truskawek liofilizowa-
nych (2%), aromat

 

Tesco płatki 
owsiane  
z mlekiem  
jabłkiem  
i cynamonem 
50 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.
płatki owsiane (64%), cukier, odtłuszczone mleko 
w proszku (10%), kawałki suszonych jabłek (5%), 
cynamon mielony (0,5%), aromat, sól

 

Tesco Poduszki  
z kremem 
o smaku  
czekoladowym 
150 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

nadzienie [cukier, olej rzepakowy, kakao o obni-
żonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku 
(z mleka), tłuszcz palmowy częściowo utwar-
dzony, miazga kakaowa, mleko w proszku 
odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z rzepaku), 
aromat], mąka 28% (pszenna, ryżowa), kasza 
kukurydziana, otręby pszenne 7,3%, cukier, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu, kakao, substan-
cja spulchniająca: wodorowęglan sodu

 

Tesco Poduszki  
z kremem  
o smaku  
kokosowym 150 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

część zbożowa (60%) [mąka pszenna, kaszka 
kukurydziana, otręby pszenne, mąka ryżowa, 
cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
regulator kwasowości (difosforany), substancja 
spulchniająca (węglany sodu)], krem o smaku 
kokosowym (40%) [cukier, tłuszcz roślinny rze-
pakowy częściowo utwardzony, mączka sojowa, 
serwatka w proszku (z mleka), miazga słoneczni-
kowa, emulgatory (lecytyny «z soi», tristearynian 
sorbitolu), aromat]

 

Tesco Poduszki  
z kremem  
o smaku toffi 
150 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

składniki zbożowe 57,3% [mąka (kukurydziana, 
pszenna, ryżowa), kasza kukurydziana, otręby 
pszenne], nadzienie [cukier, tłuszcz roślinny 
częściowo utwardzony (palmowy, rzepakowy 
w zmiennych proporcjach), serwatka w proszku 
(z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, kakao 
o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 
lecytyny (z rzepaku), barwniki: E160a, E160c, 
aromaty], cukier, sól

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Tesco Value Fruit 
muesli Mieszanka 
płatków  
zbożowych 1 kg

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki zbożowe 70% [płatki owsiane, pszenne, 
żytnie, kukurydziane (kasza kukurydziana, cukier, 
sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)], 
mieszanka suszonych owoców 29% [rodzynki, 
chipsy bananowe, łamane (banan, olej kokosowy, 
cukier), kawałki gruszki, kawałki moreli, kawałki 
brzoskwini, kawałki śliwki suszonej, kawałki jabł-
ka, substancja przeciwzbrylająca: mąka ryżowa], 
kawałki orzechów laskowych

 

Tesco Zbożowe 
kółeczka  
z miodem  
witaminami  
wapniem  
i żelazem 450 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

mąka owsiana, mąka pszenna, mąka ryżowa, 
cukier, mąka kukrydziana, syrop glukozowy, miód 
(3,5%), ekstrakt słodu jęczmiennego w proszku, 
substancja spulchniająca (węglany sodu), sól, 
barwnik (karmel amoniakalny), witaminy (wita-
mina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, 
witamina B12, ryboflawina, witamina B6, tiamina, 
kwas foliowy, biotyna), składniki mineralne 
(wapń, żelazo)

 

Tesco Ziarna 
pszenicy  
w polewie  
miodowej 450 g

Tesco NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

pszenica prażona (52%), cukier, syrop glukozowy, 
miód (4%), olej roślinny palmowy, syrop cukru 
skarmelizowanego, witaminy (niacyna, witamina 
E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, 
tiamina, kwas foliowy, witamina B12)

 

VERIVAL Musli 
pełnoziarniste  
z orzechami EKO 
500 g

Verival NIE NIE (1) b.d. TAK b.d.

płatki pszenne, płatki owsiane, płatki żytnie, 
rodzynki (rodzynki 99,5%, olej słonecznikowy), 
orzechy laskowe 8% (orzechy laskowe 73%, 
cukier, karmel), prażone orzechy laskowe 4%, 
morele (morele 97%, kwiat ryżu), nasiona sezamu, 
nasiona słonecznika, migdały, kwiat słonecznika 
składnik pochodzący z certyfikowanych upraw 
ekologicznych

 

Vitanella Crunchy 
Bananowe 350 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli chrupkie [płatki owsiane z pełnego ziarna, 
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrudat 
ryżowy (mąka ryżowa, kasza kukurydziana, otrę-
by pszenne, cukier, sól), tłuszcz palmowy, płatki 
pszenne, mąka owsiana, mąka pszenna substan-
cje spulchniające: difosforany, wodorowęglan 
sodu, aromaty, emulgator: lecytyny (z soi), 
barwnik: E150c], chipsy bananowe (banany, olej 
kokosowy, cukier, aromat), rodzynki (rodzynki, 
substancja konserwująca: dwutlenek siarki),  
czekolada mleczna [cukier, mleko w proszku, 
tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, laktoza 
(z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), aromat]

 

Vitanella Crunchy 
Owocowe 350 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

musli chrupkie [płatki owsiane z pełnego ziarna, 
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrudat 
ryżowy (mąka ryżowa, kasza kukurydziana, 
otręby pszenne, cukier, sól), tłuszcz palmowy, 
płatki pszenne, mąka owsiana, mąka pszenna, 
substancje spulchniające: difosforany, wodo-
rowęglan sodu, aromaty, emulgator: lecytyny 
(z soi), barwnik: E150c, aromaty], suszone i kandy-
zowane owoce [rodzynki (rodzynki, olej palmowy 
i/lub słonecznikowy), chipsy bananowe (banany, 
olej kokosowy, cukier, aromat), papaja kandyzo-
wana kostka (papaja, cukier, substancja konser-
wująca: dwutlenek siarki), ananas kandyzowany 
kostka (ananas, cukier, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy)]

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Ranking Produkt Producent
Etap 1 
(czysta 

etykieta)

Etap 2 
(badanie 
laborato-

ryjne) 

Wyniki 
badania

Dodatkowe 
certyfikaty  

(EKO  
certyfikat)

Ilość  
wykrytych 

pozostałości 
pestycydów

Skład

 

Vitanella Musli 
Premium 420 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

płatki zbożowe 45% [jęczmienne pełnoziarniste, 
owsiane, pszenne pełnoziarniste, jęczmienne 
pieczone (jęczmień, cukier, sól, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych)], owoce suszone 34% 
[rodzynki, kawałki chipsów bananowych (banany, 
olej kokosowy, cukier), daktyle, mąka ryżowa], 
owoce kandyzowane 8% [kawałki ananasa 
(ananas, cukier, regulator kwasowości: kwas cy-
trynowy), kawałki papai, (papaja, cukier)], kawałki 
chipsów kokosowych 5% (kokos, cukier), pestki 
dyni 3%, orzechy 3% (laskowe prażone, pekan), 
migdały 2%

 

Vitella Musli 
Crunchy 350 g Biedronka NIE NIE (1) b.d. NIE b.d.

nadzienie o smaku czekoladowym: cukier, olej 
rzepakowy, kakao, serwatka w proszku, czę-
ściowo utwardzony tłuszcz palmowy, miazga 
kakaowa, mleko w proszku, emulgator: lecytyny 
(z rzepaku), aromat czekoladowy, otoczka zbożo-
wa: mąka: pszenna, ryżowa, kasza kukurydziana, 
otręby pszenne, cukier, kakao w proszku, sub-
stancja spulchniająca: wodorowęglan sodu

(1) Aby przejść do etapu 2 (badanie laboratoryjne), produkt powinien posiadać czystą lub prawie czystą etykietę (etap 1 weryfikacji).  
Produkt nie przeszedł etapu 1, w związku z czym nie poddany został badaniom laboratoryjnym.
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Raport Prześwietlamy:

Partnerzy
i patroni

partnerzy raportu:

patronat medialny:



108 INSTYTUT PSYCHODIETETYKI ul. Leszczczynskiego 4/55 tel. 7 -30-707-30 

recepcja@instytutpsychodietetyki.pl

POLUB NAS!

Eksperci od psychologii 
zdrowego stylu życia

instytutpsychodietetyki.pl
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Raport Prześwietlamy:

Wspieramy wszystkich, którzy œwiadomie pragn¹ odzyskaæ i utrzymaæ stan pe³nego 
zdrowia, przez odbudowanie kontaktu z w³asnym cia³em i otaczaj¹cym œwiatem 
przyrody oraz naturalne sposoby wzmacniania organizmu. 

Du¿e znaczenie przyk³adamy do wp³ywu ¿ywnoœci i ¿ywienia na zdrowie:

�Bierzemy pod uwagê ca³y cykl produkcji i przetwórstwa ¿ywnoœci, 
od nasionka do talerza. 

�Rozpatrujemy zdrowie kompleksowo – cz³owiek to nie tylko z³o¿ony 
organizm ale równie¿ istota emocjonalna i duchowa. 

�Stosujemy podejœcie indywidualne – ka¿dy cz³owiek jest unikalny 
a bioró¿norodnoœæ to jedna z podstaw ewolucji i rozwoju ¿ycia na Ziemi. Nie 
ma diety „uniwersalnej".

�Nie oddzielamy zagadnienia zdrowia ludzi od otaczaj¹cego œrodowiska. 

Zapraszamy jesieni¹ i zim¹ 
na cykle bezp³atnych spotkañ w Warszawie 

 „Mistycyzm Odpornoœci"

Terminy i zapisy: info@instytutzywienia.com.pl 

oraz na naszej stronie www.instytutzywienia.eu

Zapraszamy na:

�Health Coaching 1:1 indywidualne wsparcie w osi¹ganiu celów zdrowotnych 
(wstêpna konsultacja bezp³atnie)

�Health&Wellness coaching dla firm i grup w formie warsztatów 
jednodniowych lub cyklicznych 

�Interaktywne prelekcje  dla grup zorganizowanych ( w tym bezp³atne – 
tel. 663 43 75 25 )

�Health Retreats czyli intensywne programy pobytowe (najblisze terminy-
jesieñ-zima)

�Szkolenia specjalistyczne  z zakresu wiedzy o produkcji ¿ywnoœci dla lekarzy i 
dietetyków (wydajemy certyfikat w jêzyku polskim i angielskim)

Wspó³pracujemy z ekspertami z dziedziny ROLNICTWA, PRZETWÓRSTWA, FIZJOTERAPII, 
COACHINGU, DIETETYKI, GASTRONOMII, JOGI, ART TERAPII, MEDYCYNY NATURALNEJ. 
Nasze autorskie programy oparte s¹ o OSOBISTE DOŒWIADCZENIA powrotu do zdrowia 
oraz ci¹gle uaktualnian¹ wiedzê.  
Informacja prawna: wszelkie informacje, kursy, szkolenia, us³ugi i konsultacje rozpowszechniane i œwiadczone przez Instytut ̄ ywienia 
Œwiadomego nie maj¹ charakteru porady medycznej. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek porady weŸ pod uwagê stan w³asnego 
zdrowia i w razie w¹tpliwoœci skonsultuj siê z lekarzem lub farmaceut¹. 

Instytut ¯ywienia Œwiadomego
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