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 „Najlepiej spożyć przed” a „najlepiej spożyć do” – czy to to samo?

 Kto wyznacza termin przydatności do spożycia – a kto za poprawność 
oznaczenia odpowiada?

 Bezpieczne granice – jak zabezpieczyć się przed problemami? 

 Sposoby badania terminu przydatności do spożycia.

 Badania przyspieszone a badania w warunkach normalnych.

 Konieczne i wskazane badania

O czym porozmawiamy?



„Najlepiej spożyć przed”

kontra 
„należy spożyć do”

Najlepiej spożyć przed:

 Inaczej data minimalnej trwałości
 Stosowane na produktach o dużej trwałości
 Po upływie terminu mogą stracić część własności, 

ale nie będą szkodliwe
 Najczęściej stosowane do produktów suchych lub 

czystych mikrobiologicznie
 Znajdziemy na

 Kaszach i makaronach
 Pasteryzowanych przetworach owocowo-

warzywnych
 Konserwach

Należy spożyć do:

 Inaczej termin przydatności do spożycia
 Używane jest w stosunku do produktów, 

które łatwo się psują
 Spożywanie po upływie daty oznaczonej na 

opakowaniu może być groźne dla zdrowia
 Najczęściej znajdziemy na:

 Rybach i mięsie
 Produktach garmażeryjnych
 Mleku i nabiale
 Produktach niepasteryzowanych



TPS a prawo unijne



 Żywność ma być bezpieczna przez cały okres obecności na rynku i u
konsumenta – aż po TPS

 Producent ma obowiązek określić terminy przydatności do konsumpcji i
warunki przechowania

 Potwierdzenie TPS chroni przed problemami i kosztami

 Metoda określania TPS zależy od produktu

 Czyli: poprawnie ustalony TPS = mniej reklamacji i zwrotów =
oszczędności

Prawo jest trudne – jak to uprościć?



 Art. 52 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia: „Środki spożywcze oznaczane datą minimalnej trwałości lub 
terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej 
daty lub terminu”

 Data przydatności do spożycia determinuje okres przebywania produktu 
na rynku.

 Naruszenie tego przepisu – zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy 
– jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Prawo ma chronić producenta – ale i konsumenta!



Odpowiedzialność

PRODUCENT

Ustawa o 
bezpieczeństwie 

żywności i żywienia

Wykonanie

LABORATORIUM 
– własne lub 
zewnętrzne

Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 

1882/2006, 589/2014, 
401/2006, 333/2007

Podstawa

Prawo UE i 
krajowe

Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 

2073/2005, 1881/2006, 
Dz. U. z 2014 r., poz. 

1845 ze zm. i inne

Co badamy?

Wszystkie 
zmieniające się 

parametry –
mikrobiologię, 
fizykochemię, 
organoleptykę

Krajowe i unijne 
przepisy 

bezpieczeństwa 
żywności + wymogi 

dodatkowe

Kto określa termin przydatności?



 Każdy produkt jest inny
 Oznacza to różne rodzaje ryzyka

 Za długi TPS
 Ryzykujemy problemami – zatruciami, zwrotami z rynku

 Za krótki TPS
 Tracimy pieniądze, bo produkt za szybko jest usuwany z półek

 Przydatność produktu do spożycia powinna być określona podczas
tworzenia produktu, przed wprowadzeniem na rynek
 Unikamy strat z powodu zwrotów i reklamacji

Czemu nie ma prostej instrukcji określania TPS?



 Zaczynamy od badań własnych
 Analiza identycznych i podobnych produktów z rynku
 Obserwacja własnych próbek wyrobów

 Obserwacje potwierdzamy w laboratorium
 Zgłaszamy proponowany okres przydatności
 Przekazujemy obserwacje i próbki produktu

 Badania muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami
oznaczania parametrów – tylko tak mamy zapewniony poprawny wynik

 Jak często badać – zależy od produktu i od zaplanowanej trwałości
 Laboratorium jedynie potwierdza założenia producenta

To kto i jak określa termin przydatności?



 Projektując produkt jako całość – obserwować
 Poszukiwać zmian barwy, zapachu, smaku

 Obserwujemy produkt w normalnej postaci (opakowaniu, warunkach przechowania)

 Informacje przekierowane do laboratorium

 Rodzaj produktu determinuje wymogi

 Laboratorium przeprowadza odpowiednie analizy
 Mikrobiologiczne

 Fizykochemiczne

 Organoleptyczne

Jak wyznaczyć termin przydatności?



 Niegdyś określały je Polskie Normy – aktualnie wycofane (ale czy 
niepotrzebne?)

 Aktualnie parametry i TPS określa producent ze wsparciem laboratorium

 Wszystko zależy od:
 rodzaju reakcji biochemicznych / fizykochemicznych zachodzących w badanej 

próbce, 

 mechanizmów odpowiedzialnych za psucie lub utratę pożądanych cech, 
takich jak tekstura, smak, zapach, zawartość składników odżywczych,

 Laboratorium jest wsparciem w tym aspekcie

Czy są wymagane TPS dla produktów?



Planowanie badania

❖Rozważane czynniki:
❖ przyrost lub ubytek wody, 

❖ pH

❖ reakcje chemiczne mogące powodować 
powstawanie obcych zapachów, zmiany 
barwy (np. brązowienie), ubytek 
pożądanych składników odżywczych,

❖ wpływ światła,

❖ wpływ temperatury,

❖ wzrost drobnoustrojów: bakterii, pleśni i 
drożdży.



❖ Czemu nie w warunkach 
optymalnych?

❖ A czy jesteśmy w stanie pilnować 
dystrybutorów i konsumentów?

❖ Odpowiedzialność za produkt W CAŁYM 
OKRESIE OBECNOŚCI NA RYNKU I W REKACH 
KONSUMENTA

❖ Ustalamy warunki w zależności od 
planowanego cyklu życia produktu

❖ Czyli – zmienne temperatury, zmiany 
naświetlenia, dostęp powietrza – jeśli mają 
zastosowanie

W jakich warunkach 
prowadzić badanie?
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 Do maja 2004 roku obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów 
zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się 
w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach 
dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na 
powierzchni żywności

 Obecnie – wymogi UE, literatura, analizy ryzyka, wytyczne EFSA

 Bezpieczne poziomy zależą od rodzaju produktu!

Źródła wymogów



Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów
Plan pobierania próbek Limit (w g/ml)

n c m M

Konserwy mięsne 

sterylizowane

Bakterie z grupy coli 5 0 Nieobecne w 1g

Drobnoustroje tlenowe 

mezofilne

5 2 Nieobecne w 

0,1g

Nieobecne 

w 0,01g

Drobnoustroje beztlenowe 

mezofilne przetrwalnikujące

5 0 Nieobecne w 1g

Konserwy mięsne 

pasteryzowane

Bakterie z grupy coli 5 0 Nieobecne w 1g

Drobnoustroje tlenowe 

mezofilne

5 1 1 x 104 2 x 104

Drobnoustroje beztlenowe 

mezofilne przetrwalnikujące

5 0 Nieobecne w 1g

Przy wykonywaniu badania pojedynczej próbki wyniki nie powinny przekraczać wartości M

Kiedyś było tak…

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, 
dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności



Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów
Plan pobierania próbek Limit

n c m M

Żywność gotowa do spożycia, 

w której możliwy jest wzrost L. 

monocytogenes, niebędąca 

żywnością przeznaczoną dla 

niemowląt ani żywnością 

specjalnego medycznego 

przeznaczenia

Listeria monocytogenes 5 o 100 jtk/g

Wyroby mięsne E. coli 5 2 500 jtk/g 5000 jtk/g

A dziś?

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych



Mikroorganizmy Liczba drobnoustrojów 

Campylobacter spp. Nieobecne w 25g

Escherichia coli O157 Nieobecne w 25g

Shigella spp. Nieobecne w 25g

Vibrio cholerae Nieobecne w 25g

Salmonella spp. Nieobecne w 25g

Bacillus cereus max. 105 jtk/g

Bakterie z rodzaju Bacillus max. 105 jtk/g

Clostridium perfringens max. 104 jtk/g

Staphylococcus aureus i inne koagulazo – dodatnie 

gronkowce

max. 104 jtk/g

Vibrio parahaemolyticus max. 103 jtk/g

Listeria monocytogenes max. 102 jtk/g

Niektóre państwa i instytucje zaostrzają jednak 
wymogi – np. Wielka Brytania

Ready-to-eat foods: microbiological safety assessment guidelines - Public Health England, Wielka Brytania



Niegdyś w Polsce niemal każdy produkt miał 
swoją Polską Normę, określającą wymogi 

bezpieczeństwa dla niego
PN-A-86524:1994/Az2:2002 – mięso drobiowe w elementach

PN-A-82103:1953 - Mięso na przetwory z mięsa rozdrobnionego -- Kontrola 
organoleptyczna

PN-A-82009:1997 – Mięso mielone
Itd….



Która żywność jest bezpieczniejsza?
Dawna, czy produkowana obecnie? Polska – czy brytyjska?



Termin 
przydatności

Aktywność 
wody

pH

Obecność 
konserwantów

Dostępność 
powietrza

Naświetlanie 
światłem 

widzialnym

Temperatura 
przechowania

Zawartość 
składników 
ulegających 
rozkładowi

Co wpływa na termin przydatności do spożycia? 



 Przyrost mikrobiologiczny (nie przekroczyć limitów z ROZPORZĄDZENIA 
KOMISJI (WE) NR 2073/2005 i wytycznych odpowiednich agencji i 
urzędów – np. EFSA)

 Zawartość związków toksycznych (nie przekroczyć limitów z 
ROZPORZĄDZEŃ KOMISJI (WE) NR 2073/2005, 1881/2006 i wytycznych 
odpowiednich agencji i urzędów)

 Organoleptyka – na obecność odstępstw od „wzorcowego” stanu 
produktu, tzn. od wymogów producenta/dystrybutora

Jakie parametry należałoby oznaczać?



 WAŻNE – Wartość odżywcza – podawana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
 Przechowanie obniża zawartość składników odżywczych – tłuszczy, białek, cukrów – i 

zmienia wartość odżywczą wyrobu

 Wskaźniki degradacji tłuszczów:
 Liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, liczba jodowa
 Profil kwasów tłuszczowych

 Degradacja białek – profil aminokwasów
 Zmiany pH
 Zawartość/aktywność wody
 Wyciek płynów

Przydatne – a czasem niezbędne - badania



 Przede wszystkim – regularnie badać produkty

 ZAPAMIETAĆ – czas, jaki w laboratorium jest wyznaczony jako ostatni, po
którym produkt nie nadaje się do spożycia NIE MOŻE być terminem ważności –
co jeżeli konsument nie będzie poprawnie przechowywał produktu?

 Dajmy sobie „margines bezpieczeństwa” – modele mówią, że 20% nadmiar
czasu jest bezpiecznym marginesem

 Oznacza to, że jeżeli chcemy, by produkt miał trwałość 28 dni, to chcemy, by po 34
dniach przechowywania w normalnych warunkach użytkowych był ciągle bezpieczny

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo



Zmiana 
zawartości 

wody

Zmiana pH

Niekorzystne 
reakcje 

chemiczne

Zmiany 
sensoryczne

Mikrobiologia 
i toksyny

Co się dzieje z produktem, gdy jest 
przechowywany?



No to jak określić termin przydatności?

Temperatura przechowania

 produkty mrożone: -18°C lub niżej (przy 
wilgotności względnej około 100%),

 produkty chłodzone: od 0°C do 5°C, 
maksymalnie 8°C ,

 produkty przechowywane w  temperaturze 
pokojowej: 25°C,  przy wilgotności względnej 
około 75% ,

 produkty do krajów tropikalnych: około 40°C, 
przy wilgotności względnej około 90%.

Czas przechowania

 Produkty o krótkim terminie trwałości - do 
7 dni

 Produkty o średnim terminie trwałości – do 
21 dni

 Produkty o długim terminie trwałości –do 
jednego roku



❖ Badanie prowadzimy DŁUŻEJ niż 
wynosi TPS (tworzymy bufor 
bezpieczeństwa)

❖ Analizy wykonujemy kilkukrotnie w 
okresie badania (7-10 razy)

❖ Robimy to po to, by wiedzieć, jak zmiany 
przebiegają w czasie – i czy z próbką wszystko 
jest w porządku

❖ Czyli – na przykład – przy TPS=28 dni

❖ Czas analizy: 34 dni

❖ Analizy co 4 dni

Ile razy pobrać próbki?



Poprawne badanie trwa o około 20% dłużej niż 
zaplanowany czas przydatności do spożycia



Poprawne badanie przechowalnicze, poza 
mikrobiologią bada:

- Obecność toksyn

- Organoleptykę

- Zmiany wartości odżywczej

Produkt na koniec okresu badania powinien 
ciągle być zgodny z zadeklarowanymi na 

etykiecie wartościami



 Istnieje coś takiego, jak „przyspieszone badanie przechowalnicze”

 Stosuje ono optymalne do wzrostu mikrobiologicznego warunki

 Nie jest to badanie dające odpowiedź co do trwałości produktu – jedynie 
co do jego stanu mikrobiologicznego

 NIE DAJE informacji o zmianach organoleptyki i zawartości składników o 
charakterze chemicznym – tych pożądanych, jak i toksycznych

 NIE MOŻE być stosowane w zastępstwie badania w warunkach 
normalnych

A czy nie da się inaczej?



Badanie dodatkowe
–testy obciążeniowe
(testy konserwacji)



Podstawy

 Instrukcja:

 EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE 
DOCUMENT for conducting shelf-life 
studies on Listeria monocytogenes 
in ready-to-eat foods Version 3 – 6 
June 2014 

 Instrukcja ta może być adaptowana 
do innych produktów i 
mikroorganizmów



 Tworząc nowy produkt – obserwować go w miarę przechowywania. 
Zbierać informacje i notatki

 Skontaktować się z laboratorium – korzystać z wiedzy specjalistów

 Ocenić na podstawie wiedzy o rynku i produktach podobnych ile może 
wynosić okres trwałości

 Zgłosić do laboratorium typ produktu, planowane warunki 
przechowywania i docelowy okres ważności

 Dostarczyć produkt – i czekać

To co mam zrobić, jeśli chcę zbadać termin 
przydatności swojego produktu?



 Pomoże przygotować plan poboru próbek
 Skonsultuje terminy z wymogami prawnymi

 Zasugeruje konieczne i wskazane oznaczenia

 Podpowie metody poboru prób

 Wspomoże badaniami określić teoretyczny czas przechowywania

 Przeprowadzi przechowanie produktu, zgodnie z ustalonym planem

 Przeprowadzi analizy i dostarczy wyniki

 Potwierdzi – lub zaprzeczy – zaplanowanemu czasowi przechowania.

 Na Kliencie ciąży jedynie przeprowadzenie obserwacji i zasugerowanie 
terminu ważności

Co zrobi laboratorium?



Jak wybrać laboratorium?

Laboratorium nieakredytowane

 Niepewne metodyki

 Metody alternatywne

 Ograniczona standaryzacja analiz

 Brak potwierdzenia jakości przez instytucje 
zewnętrzne

 Niemożność powołania się na wyniki w 
przypadku problemów

Laboratorium akredytowane

 Metodyki zgodne z normami i prawem

 Standaryzowane na poziomie UE metody

 Pełna standaryzacja i powtarzalność analiz

 Poprawna obróbka statystyczna wyników

 Akredytacja zewnętrzna

 Wyniki mogą być podstawą do obrony w 
sądach



 Stworzenie – działanie kosztowne

 Konieczność pilnowania i aktualizacji metod do zgodności z prawem i 
normami

 Wyniki – przydatne na własny użytek, pomocne w bieżącej kontroli 
jakości

 Kto zweryfikuje jakość naszej pracy?

 Możliwość powoływania się na wyniki własnych analiz w sądach i przy 
sporach – niepewna

Własne laboratorium



Dziękuję
Dr inż. Bartłomiej Koźniewski

Ekspert ds. badawczo-rozwojowych

Tel. (+48)609-199-836

E-mail: b.kozniewski@jars.pl


