ALERJENLERİN
BEYAN EDİLMESİ
Gıda alerjileri yaşamı
tehdit edebilir ve
Avustralya'da önemi
giderek artan bir konudur.
Dünyada alerji
yaygınlığının en yüksek
olduğu yerlerden birisi
Avustralya'dır. Yalnızca
NSW'de yaklaşık her 20
çocuktan biri ve 100
yetişkinden 2'sinde gıda
alerjisi vardır.

ve/veya dolaylı olarak var olabilecek
alerjenlerle ilgili bilgi sağlayarak

 susam

müşterilere gıda mönüsünde

 soya

yapacakları seçimler konusunda

Gluten ve sülfitler depaketli

yardımcı olmaları gerekmektedir.

gıdaların besin etiketlerinde beyan

İthalatçılarithal ettikleri ürünlerin

edilmelidir.

doğru etiketlenmesinden ve

Gıda işletmeleri şunları sağlamalıdır:

ürünlerinin alerjenlik durumu
hakkında net ve doğru bilgi

 doğru bilgilerin etikette yer alması

sağlamaktan sorumludur.

ve mekanda üretilen paketsiz

Gıda Standartları
Kanununun gerekliliklerinin
karşılanması

tarafından müşteri sorduğunda

gıdaları satan çalışanlar
söylenmesi veya
 özellikle bir alerjeni içermemesi

Bütün gıda işletmelerinin Gıda

gereken bir gıdada o alerjenin

Gıda alerjilerinin yönetilmesinde

Standartları Kanununun şu kısmında

bulunmaması.

gıda sektörü büyük bir rol

belirtilen yasal gereklilikleri

oynamaktadır. Bu bilgi formu,

karşılaması gerekmektedir:

müşteriler için güvenli olmalarını
sağlamak için alerjenleri beyan etme
sorumluluklarını anlamalarına
yardımcı olmak amacıyla bütün gıda

 Standart 1.2.3 Zorunlu Uyarı ve
Tavsiye Niteliğindeki İfade ve
Beyanlar

üreticileri, gıda perakendecileri ve

Gıda Standartları Kanunu NSW'deki

gıda ithalatçıları için hazırlanmıştır.

bütün gıda işletmelerinin şu paketli
gıdaların etiketlerinde en yaygın

Alerjenleri beyan etme
sorumluluğu
Gıda üreticileri gıda alerjenlerinin
istemsiz olarak ürünlerde
bulunmasını yönetmekten
sorumludur.

karşı sorumludur. Gıda
perakendecilerinin, gıda
mönülerindeki ürünlerde doğrudan

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

İmalatçılar ve perakendecilerin
şunları yapması önemlidir:
 etkili bir alerjen yönetim planını
uygulamaya koymak
 çalışanları gıda alerjen riskleri,

sekiz alerjen hakkında bilgi

yönetimi ve iletişimi konusunda

sağlamasını gerektirmektedir.

eğitmek
 ürününüzün alerjenlik durumu

 yer fıstığı

hakkında net ve doğru bilgiler

 ağaç yemişi

sağlamak

 yumurta

 gıda alerjenlerinin istemsiz olarak

Gıda perakendecileri bir gıda
alerjisi beyan edildiğinde müşterilere

Alerjenlerin yönetilmesiyle
ilgili önemli noktalar

ürünlerde bulunmasını yönetmek.

 süt

İthalatçıların şunları yapması şarttır:

 balık
 kabuklu deniz hayvanları

nswfoodauthority

nswfoodauth

 ithal edilen ürünün alerjenlik
durumu hakkında net ve doğru

umer/foodallergies/food allergen
portal/Pages/default.aspx

bilgiler sağlamak
 ithal ettikleri ürünleri doğru
şekilde etiketlemek
 yurt dışındaki tedarikçileri
Avustralya Yeni Zelanda Gıda
Standartları Kanunu hakkında
bilgilendirmek.

Daha fazla bilgi
 www.foodauthority.nsw.gov.au
adresindeki NSW Gıda Kurumu
internet sitesini ziyaret edin
 1300 552 406 numaralı
telefondan yardım hattını arayın
 Standart 1.2.3 Zorunlu Uyarı ve
Tavsiye Niteliğindeki İfade ve
Beyanlar:
www.comlaw.gov.au/Details/F20
11C00610
 Kullanıcı Kılavuzu – Standart
1.2.3 Zorunlu Uyarı ve Tavsiye
Niteliğindeki İfade ve Beyanlar:
www.foodstandards.gov.au/code/
userguide/pages/warningandadvi
soryde1403.aspx
 Gıda Standartları Kanunu (Gıda
alerjileri ve hassasiyetleri – gıda
alerjenleri portalı):
www.foodstandards.gov.au/cons

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
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ABN 47 080 404 416
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