Niebezpieczne substancje
w materiałach przeznaczonych
do kontaktu z żywnością
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1

O NAS
Spółka GIWK (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) została utworzona w 2004 r. przez
Miasto Gdańsk, które przekazało jej nadzór właścicielski
nad gdańskim systemem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej
najwyższej jakości oraz efektywne oczyszczanie ścieków.
Chcemy wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, które
umożliwiają obniżenie kosztów funkcjonowania systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego, podwyższają stopień
oczyszczania ścieków oraz zabezpieczają system wod-kan
dzięki eliminacji mikrozanieczyszczeń (substancje chemiczne endokrynnie czynne – EDCs, mikroplastik, farmaceutyki) u źródła. Aby korzystać z wiedzy i doświadczenia
innych oraz dzielić się swoim, uczestniczymy w wielu projektach międzynarodowych.
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska
to nieodłączne elementy naszej działalności, dzięki której
staramy się minimalizować niekorzystny wpływ człowieka
na środowisko.
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Zwracamy uwagę na konieczność oszczędzania zasobów
wody pitnej i troski o czystość terenów, na których znajdują się jej ujęcia, jak również dbania o stan sieci kanalizacyjnej i niewrzucanie do niej odpadów.
Prowadzimy i wspieramy edukację w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, szczególnie w obszarach związanych z działalnością wodociągową i kanalizacyjną.
W ramach realizowanych przez nas działań edukacyjnych
przybliżamy mieszkańcom Gdańska m.in. zagadnienia
związane z ochroną zasobów naturalnych wody, ochroną
Morza Bałtyckiego czy energią odnawialną.
Od 2017 r. prowadzimy kampanię MIASTO NA DETOKSIE,
której celem jest zwiększenie świadomości społecznej
na temat produktów codziennego użytku zawierających
substancje niebezpieczne oraz zachęcenie do ograniczenia ich użycia.
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ŚWIADOMOŚĆ DOTYCZĄCA
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
JEST WAŻNA

Opakowanie chroni żywność przed zanieczyszczeniem i jest ważne dla jej bezpieczeństwa.
Z drugiej strony, przyczynia się do rosnącej ilości
odpadów i często zawiera niebezpieczne substancje, które migrują do żywności, a następnie – wraz
z pożywieniem dostają się do ludzkiego organizmu, szkodząc zdrowiu.
Substancje niebezpieczne mogą uwalniać się nie
tylko z opakowań, ale także z naczyń i przyborów
kuchennych, zwłaszcza tych wykonanych z tworzyw sztucznych. Żywność może mieć kontakt
z różnymi szkodliwymi chemikaliami w całym cyklu
produkcyjnym: podczas zbioru, transportu, przy-
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gotowania czy przechowywania. W branży gastronomicznej wiedza na ten temat jest szczególnie
ważna – każdego dnia do przechowywania, jak
i przygotowywania potraw używa się różnorodnych
materiałów. Czy i jak możesz chronić siebie, swoich
pracowników i gości?
Prawodawstwo, które powinno nas chronić przed
używanymi w materiałach chemikaliami, obecnie
jest jeszcze niewystarczające i zawiera luki. Dopóki
rządy nie zareagują, wprowadzając bardziej surowe zasady i kontrole, tylko Ty możesz coś zmienić.
Jak? Unikając w codziennej pracy niektórych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W broszurze podpowiemy Ci, jak krok po kroku zidentyfikować materiały,
które mogą uwalniać niebezpieczne substancje i jak zastąpić je zdrowszymi odpowiednikami, żeby chronić zdrowie Twojego zespołu i gości oraz
zadbać o środowisko.
Warto wdrożyć odpowiednie zmiany już dziś, zwłaszcza w obliczu nowych
przepisów unijnych wprowadzających zakaz stosowania różnych artykułów
jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, który obowiązuje
od lipca 2021 r. Zakaz dotyczy:
•

plastikowych sztućców (widelców, noży, łyżek i pałeczek);

•

plastikowych naczyń (talerzy, misek);

•

plastikowych słomek do picia;

•

 pakowań na gorące potrawy i napoje wykonanych
o
z polistyrenu (styropianu);

•

wacików do demakijażu, wykonanych ze sztucznych włókien.

Należy więc znacznie ograniczyć stosowanie jednorazówek z tworzyw sztucznych. W szczególności dotyczy to podmiotów świadczących usługi gastronomiczne/cateringowe, które muszą rozważyć wprowadzenie bezpiecznych
zamienników – zarówno ze względu na generowanie odpadów, jak i z uwagi
na ewentualną emisję substancji niebezpiecznych.
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Dlaczego żywność jest pakowana?
Materiałem, z którym żywność ma najdłuższy
kontakt (podczas transportu i przechowywania
w magazynach, a później – w kuchniach) jest
opakowanie.
Pakowanie żywności pozwala chronić ją przed
zanieczyszczeniem i zepsuciem, co zwykle prowadzi do wydłużenia okresu jej trwałości, a co
za tym idzie – zmniejszenia ilości odpadów spożywczych. Opakowania mogą wspomagać też
prawidłowe dozowanie, porcjowanie i przechowywanie żywności, a także być wykorzystywane
jako powierzchnia reklamowa.
Wiele punktów gastronomicznych używa żywności paczkowanej w małych porcjach (np. śmietanka to kawy, dżem czy masło). Takie produkty,
choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się
praktyczne, generują olbrzymią ilość odpadów
opakowaniowych, które są zwykle wykonane
z tworzyw sztucznych i mogą zawierać liczne
– czasem toksyczne – dodatki, takie jak plastyfikatory czy przeciwutleniacze. Dodatkowo, powierzchnia takich opakowań często poddawana
jest obróbce przez nanoszenie napisów (tusz)
lub powłok ochronnych.
Najczęściej stosowanymi materiałami opakowaniowymi są tworzywa sztuczne, papier i karton,
szkło oraz metal. Często wykorzystuje się także tekstylia, silikony, gumę i woski, a do dalszej
modyfikacji materiałów – farby, tusze, kleje i powłoki.
Podczas kontaktu z żywnością substancje niebezpieczne z materiałów opakowaniowych
mogą migrować do żywności i ostatecznie – kęs
za kęsem – dostawać się do organizmu.
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Produkcja i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych

TEREFTALAN
POLIETYLENU

0

0

0

0

POLIETYLEN
O NISKIEJ GĘSTOŚCI

n

n

4,5 miliarda kg

7,4 miliarda kg

19,5%

5,3%

POLIETYLEN
O DUŻEJ GĘSTOŚCI

POLIPROPYLEN

n

n

5,5 miliarda kg

7,2 miliarda kg

10,3%

0,6%

Cl
POLI(CHLOREK WINYLU)

POLISTYREN

n

n

0,9 miliarda kg

2,2 miliarda kg

0,0%

0,9%

Produkcja

Procent poddany recyklingowi
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Materiały do kontaktu z żywnością – w skrócie
Opakowanie może składać się tylko z jednego materiału, np. z niepoddanej obróbce płyty drewnianej. Większość zawiera jednak kilka
warstw różnych materiałów i dodatków – np. woreczki z ryżem do
gotowania dodatkowo są umieszczane w kartonie, opakowania na
napoje i produkty mleczne składają się ze sprasowanych: folii, aluminium i kartonu, a płatki śniadaniowe często są pakowane w plastikową torbę umieszczaną w zadrukowanym tuszem kartonie.
Pakowanie jedzenia w wiele różnych materiałów (sklejonych ze sobą
lub luźno ułożonych jedne w drugich) jest dość powszechne i dotyczy wielu różnych artykułów spożywczych, np. kubków na wynos
(wykonane z papieru i cienkiej warstwy plastiku, aby chronić przed
zniekształceniem po wypełnieniu gorącym płynem).

etykieta, klej

opakowanie
(np. drukowane
na zewnątrz/wewnątrz)

Jedzenie

torba w pudełku
(np. papier, tworzywa sztuczne)

pudełko składane
(drukowane na
zewnątrz/wewnątrz)
etykieta, klej
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Dlaczego materiały do kontaktu z żywnością
mogą zawierać substancje niebezpieczne?
Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać
różne wymagania w zależności od przeznaczenia: niektóre powinny być miękkie i elastyczne, inne – wytrzymywać wysokie ciśnienie
przez długi czas, jeszcze inne – wytrzymywać wysokie temperatury
bez odkształcania, być odporne na tłuszcz lub wodę.
Niebezpieczne substancje mogą dostawać się do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w dwojaki sposób:

nieumyślnie

celowo

w wyniku reakcji
substancji zawartych
w materiałach

podczas produkcji, gdy stosowane
są substancje, które mają nadać
materiałom określone właściwości

Z jednej strony niebezpieczne substancje mogą więc dostawać się
do opakowań podczas procesu produkcyjnego (wycieki z maszyn,
substancje pomocnicze – np. rozpuszczalniki, smary) lub dodatkowo
powstawać w tym procesie, gdy różne materiały i chemikalia wchodzą w interakcje. Niezamierzona obecność w gotowym produkcie
pozostałości substancji z procesu produkcyjnego jest najczęściej występującym problemem. Chemikalia dostające się w ten sposób do
materiałów nazywane są substancjami dodanymi nieumyślnie (NIAS
– z ang. non-intentionally added substances).
Z drugiej strony, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością
często zawierają dodatki, takie jak wypełniacze, plastyfikatory i stabilizatory, które mają nadać im odpowiednie właściwości. Opakowania mogą być poddawane obróbce na powierzchni za pomocą
tuszów lub poprzez nakładanie określonych powłok. Informacje nt.
możliwych skutków zdrowotnych najczęściej stosowanych dodatków
znajdziesz w rozdziale Jak substancje niebezpieczne wpływają na
zdrowie? na stronie 14.
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Jak niebezpieczne substancje mogą
migrować z materiałów do żywności?
Dodatki stosowane w produkcji materiałów (zmiękczacze, stabilizatory itp.), jak również substancje chemiczne nakładane na powierzchnię – kleje do łączenia warstw, farby (zawierające np. oleje
mineralne) czy tusz – często nie są chemicznie związane ze strukturą molekularną materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością
(np. w polimerach opakowań z tworzywa sztucznego).
Wyobraź sobie główny materiał (np. tworzywo sztuczne lub papier)
jako trójwymiarową siatkę molekuł, między którymi znajdują się dodatki. Mogą one z łatwością, w sposób mechaniczny „oddzielić się”
od tej „siatki”, a następnie przemieszczać pod wpływem drgań lub
wysokiej temperatury (tzw. migracja). Wysoka temperatura (np.
podczas podgrzewania mrożonej potrawy w mikrofalówce) zwiększa też ryzyko uwalniania się substancji z materiałów opakowaniowych do pożywienia.
W przypadku niektórych substancji, takich jak bisfenol A (stosowany jako utwardzacz lub stabilizator w tworzywach sztucznych),
a także wielu plastyfikatorów, możliwości migracji oraz potencjalnie negatywne skutki zdrowotne zostały rozpoznane. W związku
z tym UE opracowała wytyczne do oceny ryzyka wszystkich materiałów i substancji oraz określiła wartości progowe dla niektórych
substancji niebezpiecznych. Dotyczą one dopuszczalnych ładunków
migracji ołowiu i kadmu stosowanych w ceramice, ograniczenia listy
substancji dopuszczonych do produkcji folii z celulozy pochodzącej
z recyklingu, a także dopuszczalnych ładunków migracji dla substancji stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych.
Nie wszystkie materiały i substancje podlegają jednak precyzyjnym
regulacjom. Do tej pory nie powstały ujednolicone wytyczne w formie
stosownych dyrektyw UE dotyczące np. chemikaliów dopuszczonych
do stosowania przy produkcji papieru, tektury, powłok, farb drukarskich i klejów.
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Migracja substancji
Jeśli składniki z opakowania są przenoszone do znajdującej się w nim żywności, nazywa się to migracją. Dopuszczalne zakresy migracji regulują przepisy – są to
limity wyznaczane w odniesieniu do maksymalnej tolerowanej dawki danej substancji (TDI – z ang. Tolerable
Daily Intake).

Poziom migracji zależy od:
•

rodzaju danej substancji;

•

czasu przechowywania żywności w opakowaniu;

•

t emperatury przechowywania (im wyższa temperatura,
tym wyższa migracja);

•

r odzaju żywności (tłusta, drobnoziarnista i kwaśna
żywność zwiększa ryzyko migracji);

•

 tosunku powierzchni opakowania do ilości zawartej
s
w nim żywności (im większa powierzchnia w stosunku
do masy produktu tym większa migracja);

•

t emperatury obróbki cieplnej żywności podczas jej
produkcji (np. sterylizacja, pasteryzacja);

•

narażenia na promieniowanie UV podczas przechowywania;

•

składu i właściwości materiału opakowaniowego (np. rodzaj materiału, grubość warstwy, struktura warstw itp.).
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PRZYCZYNY I SKUTKI OBECNOŚCI
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI
W MATERIAŁACH PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
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Toksyczne chemikalia
mogą się gromadzić
i ze sobą oddziaływać
Niektóre toksyczne substancje chemiczne trafiające do organizmu nie są metabolizowane ani wydalane. Dlatego kumulują
się w organizmie – często w wątrobie lub
w tkance tłuszczowej. To nagromadzenie jest
szczególnie niepokojące, ponieważ stężenie
substancji toksycznych może sumować się
do poziomu, przy którym ich oddziaływanie
staje się groźne dla zdrowia. Ponadto przenikają one do mleka matki, skąd mogą przedostawać się do organizmów bardzo małych
dzieci, które są szczególnie podatne na ich
szkodliwe działanie.
Jeżeli w tym samym miejscu występują różne substancje (co może się zdarzyć, gdy
toksyczne chemikalia gromadzą się w organizmie), mogą one wzajemnie oddziaływać
na siebie, potęgując swój negatywny wpływ.
Efekt ten jest powszechnie znany np. w przypadku połączenia niektórych leków i alkoholu.

Dlatego już niewielkie ilości poszczególnych
substancji niebezpiecznych, uwalnianych do
organizmu np. z materiałów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, mogą powodować
uszczerbek na zdrowiu – nawet jeśli dany materiał sam w sobie spełnia wszystkie wymogi
prawne (tzn. wszystkie zawarte w nim toksyczne substancje chemiczne pozostają poniżej określonych limitów stężenia lub stopnia migracji).
Jak wiele wiadomo o procesach, które faktycznie zachodzą w organizmie? Niestety,
nauka o zdrowiu znajduje się dopiero na początku szczegółowych badań i zanim uzyskamy pełną wiedzę, może minąć kilkadziesiąt
lat. Wyniki dotychczasowych badań to jednak wystarczający powód dla nas – konsumentów, aby zacząć dbać o własne bezpieczeństwo już dziś!
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Jak substancje niebezpieczne
wpływają na zdrowie?
Dobra wiadomość – wiele substancji chemicznych używanych do produkcji materiałów opakowaniowych jest nieszkodliwych!
Zła – nadal istnieje sporo związków, które są
niebezpieczne. Powinniśmy je znać i unikać
ich na tyle, na ile tylko możemy.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na tzw.
„substancje chemiczne endokrynnie czynne” (EDCs – ang. endocrine disrupting chemicals), które mogą zaburzać funkcjonowanie naszego delikatnie nastrojonego układu
hormonalnego, odpowiedzialnego m.in. za
metabolizm, wzrost, układ odpornościowy
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i rozwój narządów. Choroby cywilizacyjne
i zaburzenia, takie jak zniekształcenia narządów płciowych, bezpłodność, alergie,
otyłość, cukrzyca typu II, kilka rodzajów
nowotworów hormonozależnych, niedobór
odporności oraz zaburzenia uczenia się i zachowania, są prawdopodobnie spowodowane
właśnie przez te substancje.
Z tabeli dowiesz się więcej o najczęstszych
i krytycznych substancjach stosowanych
w materiałach do kontaktu z żywnością oraz
o tym, jak ich unikać.
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Najczęstsze niebezpieczne substancje

NIEBEZPIECZNA SUBSTANCJA

GDZIE JĄ ZNALEŹĆ?

JAK JEJ UNIKNĄĆ?

FTALANY (PLASTYFIKATORY)

•

 zęsto zaburzają funkcjonowanie układu
C
hormonalnego.

•

 iele elastycznych, miękkich
W
plastikowych przedmiotów.

•

 nikaj miękkich plastików, chyba że jest to harU
towany silikon.

•

 ogą uszkadzać wątrobę, układ hormoM
nalny i rozrodczy.

•

 olie PCW stosowane do pakowaF
nia mięsa.

Unikaj PCW.

•

 ierścienie uszczelniające zakrętki
P
szklanych słoików.

•
•

Jedna z najczęściej produkowanych i używanych substancji chemicznych na świecie

•

 rodukty z poliwęglanu (np.
P
butlowe dystrybutory wody).

•

 miarę możliwości unikaj puszek z jedzeniem
W
i napojami. Przestaw się na szklane słoiki.

•

 odejrzewa się, że powoduje nieodwraP
calne zmiany w układzie nerwowym
i hormonalnym.

•

•

 amiast plastiku (zwłaszcza poliwęglanu) użyZ
waj szkła, stali nierdzewnej, ceramiki i drewna.

•

 oże powodować zaburzenia rozwoju
M
i zachowania, uszkodzenie mózgu, przedwczesną dojrzałość płciową i bezpłodność kobiet.

 ewnętrzne powłoki puszek do
W
żywności czy napojów lub metalowych tubek (np. na koncentrat pomidorowy).

•

 e względu na niebezpieczne właściwoZ
ści, stosowanie BPA zostało ograniczone
w materiałach do kontaktu z żywnością
i zabawkach. Zakaz ten dotyczy również
butelek dla niemowląt i papieru termograficznego (paragony).

 żywaj pokrywek szklanych słoików Blue Seal
U
lub Bio Seal.

BISFENOL A (BPA)

•

 ojemniki plastikowe (np. naczyP
nia z miarką, pokrywki, plastikowe czajniki).

•
•

Produkty z poliwęglanu.

•

 rodukty powlekanie papierem
P
termograficznym (np. paragony).

•

 ojemniki plastikowe (np. naczyP
nia z miarką, pokrywki).

•
•

Unikaj plastikowych naczyń wielokrotnego użytku.
 nikaj kontaktu papieru termograficznego (m.in.
U
paragonów) z żywnością.

BISFENOL S I F (BPS, BPF)
Wynalezione jako substytut BPA,
ale najprawdopodobniej wywołują
podobne skutki zdrowotne.

•
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 odejrzewa się, że są toksyczne dla reP
produkcji (mają właściwości zaburzające
gospodarkę hormonalną).

 ewnętrzne powłoki puszek do
W
żywności czy napojów lub metalowych tubek (np. na koncentrat pomidorowy).

•

 miarę możliwości unikaj puszek z jedzeniem
W
i napojami.

•

 amiast plastiku (zwłaszcza poliwęglanu) użyZ
waj szkła, stali nierdzewnej, ceramiki i drewna.

•
•

Unikaj plastikowych naczyń wielokrotnego użytku.
 żywaj termograficznego papieru paragonoU
wego wolnego od BPS i BPF (rolki termiczne
„Zdrowy paragon”).

SUBSTANCJA KLEJĄCA/ KLEJ

•

 iewłaściwe procesy produkcyjne mogą
N
skutkować obecnością w tych substancjach czynników rakotwórczych, takich
jak aminy aromatyczne (szkodliwe już
w małych dawkach).

•

 pakowania z możliwością poO
nownego zamknięcia.

•

 nikaj opakowań z możliwością wielokrotnego
U
zamykania z warstwą sklejającą.

•

Unikaj plastikowych opakowań.

•
•

Kupuj nieopakowaną żywność.

•

 ie używaj opakowań na wynos wykonanych
N
z przetworzonej tektury (np. pudełka do pizzy).

•

 feruj wielorazowe (nadające się do prania)
O
serwetki wykonane z bawełny organicznej.

•

 wracaj uwagę na ilość nadruku na opakowaniu,
Z
również tym do serwowania żywności na wynos.

OLEJE MINERALNE
Przenikają z atramentów i materiałów
drukarskich stosowanych na opakowaniach
oraz w wyniku kontaktu żywności z olejem
smarnym i hydraulicznym podczas jej zbiorów, produkcji i transportu.
Kilka składników olejów mineralnych może
migrować do żywności po odparowaniu
lub bezpośrednio przez materiały opakowaniowe.

•

•
•

 rzetworzony karton i papier
P
(np. niektóre serwetki i kartony
do pizzy).
Mocno zadrukowane opakowania.

 ogą powodować stany zapalne wątroM
by, układu chłonnego i zastawek serca.

 ozpakowaną żywność przechowuj i serwuj
R
w naczyniach ze szkła, stali nierdzewnej, ceramiki lub drewna.

SUBSTANCJE PER- I POLIFLUOROALKILOWE (PFAS)
Nadają przedmiotom właściwości hydrofobowe i tłuszczoodporne.
Najpowszechniejszymi PFAS są kwas perfluorooktanowy (PFOA) i sulfonian perfluorooktanowy (PFOS).

•

•

 ogą podwyższać poziom cholesterolu,
M
powodować przewlekłe zapalenie jelit,
choroby tarczycy, raka jąder i nerek oraz
nadciśnienie w okresie ciąży.
 ą trwałe w środowisku
S
i ulegają bioakumulacji.

•

 ieprzywierające powłoki patelni
N
i innych naczyń kuchennych.

•

 ybieraj naczynia bez PFAS, np. żeliwne, emaW
liowane lub ceramiczne.

•

 pakowania odporne na działanie
O
oleju (np. rożki do frytek, pudełka
na hamburgery, papier/torebki
śniadaniowy/e).

•

 ie stosuj powlekanych opakowań do dań na wyN
nos i odpornych na tłuszcz opakowań żywności.

•

 ieprzywierające blachy do
N
pieczenia, formy papierowe do
babeczek i ciast.

 ybieraj papier i formy papierowe do pieczenia
W
oraz papier do pakowania wielokrotnego użytku.

•

 o pieczenia wykorzystuj szklane naczynia żaD
roodporne.

•

 hcąc uniknąć przywierania pieczonych potraw,
C
nasmaruj blachę tłuszczem lub (jako podkład)
użyj certyfikowanego papieru do pieczenia.

•

 ybieraj stalowe lub inne „nietoksyczne” patelW
nie (żeliwne, ceramiczne, szklane).

•
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Wskazówki dotyczące zdrowego obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi
do kontaktu z żywnością i przechowywania żywności
Zrozumienie specyfiki materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest wyzwaniem – zwłaszcza, że patrząc
na materiał trudno ustalić, w jaki sposób został wyprodukowany. Np. dwa plastikowe kubki na jogurt mogą wyglądać
tak samo, ale jednocześnie mieć różne właściwości toksyczne, w zależności od tego, jak zostały wyprodukowane.
Na kolejnych stronach znajdziesz porady i wskazówki, które pomogą zmniejszyć ilość substancji niebezpiecznych
w Twojej działalności gastronomicznej.

MATERIAŁ

CHARAKTERYSTYKA / WŁAŚCIWOŚCI

WSKAZÓWKI

PLASTIK/
TWORZYWO
SZTUCZNE

•

•
•

•
•

Duża rodzina materiałów, które można podzielić na różne typy (patrz
lista kodów recyklingowych, strona 42).

 awierają wiele dodatków (plastyfikatory, stabilizatory, barwniki
Z
i przeciwutleniacze).
 oże uwalniać chemikalia, które są trwałe i toksyczne, zaburzają funkM
cjonowanie układu hormonalnego i mają właściwości bioakumulacyjne.

•
•
•

KARTON I PAPIER

•
•
•
•
•

SZKŁO
I NAKRĘTKI

•
•
•

 ielomateriałowe opakowania posiadają dodatkową powłokę weW
wnętrzną z tworzywa mogącego zawierać np. poliolefiny, fluorotelomery lub powłokę z aluminium.
 0% wszystkich opakowań kartonowych produkuje się z dodatkiem
9
zużytego papieru.
 pakowania z tektury pochodzącej z recyklingu zazwyczaj zawierają
O
niepożądane substancje, które dostają się do obiegu papieru (np.
farby drukarskie, kleje lub środki pomocnicze wykorzystywane
w produkcji).

•
•
•

 opakowaniach kartonowych poddanych recyklingowi niemieccy
W
badacze wyryli ponad 250 potencjalnie migrujących substancji.

 amiast plastiku używaj szkła, stali nierdzewnej
Z
i ceramiki.
Unikaj plastiku jednorazowego użytku.
 nikaj stosowania tworzyw sztucznych do przechoU
wywania gorącej, tłustej i kwaśnej żywności - migracja
niebezpiecznych substancji z opakowania jest wówczas większa.
 żywaj plastikowych przedmiotów tylko zgodnie
U
z ich przeznaczeniem.
 rzenieś żywność zapakowaną w karton do pojemniP
ków ceramicznych, szklanych lub ze stali nierdzewnej.
 rożenie zmniejsza migrację. Mrożonki zapakowane
M
w karton i papier są bezpieczne, jeśli znajdują się
w zamrażarce, ale rozmrażanie powinno odbywać się
bez opakowania.
 eśli musisz używać tektury do kontaktu z żywnością,
J
wybierz jasną tekturę i papier, ponieważ są one zwykle
wykonane ze świeżego włókna i zawierają mniej oleju
mineralnego.

 oże zawierać węglowodory z olejów mineralnych, plastyfikatory
M
i składniki farb drukarskich.
 owstaje poprzez topienie piasku kwarcowego, sody i wapna, czyli
P
surowców dostępnych w dużych ilościach.

•

 est gazoszczelne, bezwonne i bez smaku, nie wchodzi w interakcje
J
z innymi materiałami.
 adą szkła jest to, że jest ciężkie w transporcie i łatwo pęka, a proW
ces jego produkcji wymaga zużycia dużej ilości energii.

•
•
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Zwracaj uwagę na kody i piktogramy recyklingowe.

 pewnij się, że nakrętki szklanych słoików mają
U
warstwę Blue Seal (niebieska warstwa uszczelniająca),
ponieważ nie zawiera ona PCW (większość żywności
z oznakowaniem ekologicznym jest przechowywana
w szklanych słoikach z tego typu pokrywkami). Jeśli nie
masz słoików z takimi pokrywkami, unikaj ustawiania
słoików z żywnością do góry dnem.
 ykorzystuj szklane słoiki wielokrotnie (szkło można
W
z łatwością oczyścić i wyparzyć).
 hroń szklane butelki przed rozbiciem, wykorzystując
C
specjalne, miękkie pokrowce.

ALUMINIUM

•
•

•

POWŁOKI
ANTYADHEZYJNE
(NIEPRZYWIERAJĄCE)

•
•
•

KLEJE

•
•
•
•
•

BAMBUS

•
•
•

SILIKON

•

 rodukuje się z niego puszki do napojów, folię do pieczenia i przeP
chowywania, pokrywki (np. do serków, śmietany i jogurtów), tubki na
pasty lub ketchup czy tace do grillowania.
 oroduje pod wpływem kwasu lub soli i może być w ten sposób
K
przenoszone do żywności. By tego uniknąć, opakowania takie jak
puszki do napojów lub pokrywki kubków na jogurt czy śmietanę mogą być od wewnątrz powlekane. W puszkach z aluminium
używana jest również żywica epoksydowa, co może prowadzić do
zanieczyszczenia zawartości puszki BPA, BPF lub BPS.
 oże uszkadzać układ nerwowy, zmniejszać płodność i rozwój kości.
M
Podejrzewane jest również o powodowanie choroby Alzheimera.

 tosowane są w naczyniach kuchennych, takich jak patelnie lub
S
blachy do pieczenia.
 iele patelni i garnków z powłoką nieprzywierającą jest powlekaW
nych politetrafluoroetylenem (PTFE zwanym teflonem). Nie należy
ich zbyt mocno podgrzewać – gdy temperatura wzrośnie powyżej
360°C, mogą wydzielać toksyczne opary (PFOA).
 pary teflonu wdychane w dużych stężeniach mogą wywoływać
O
objawy grypopodobne – tzw. gorączkę polimerową lub teflonową.

 ich użyciem produkuje się większość opakowań i innych materiaZ
łów do kontaktu z żywnością.
 tosowane są w opakowaniach z możliwością wielokrotnego
S
zamykania, wykorzystywanych do pakowania produktów mięsnych
i wędliniarskich oraz sera w plasterkach.

•

•
•

•
•
•
•

•
•

 odczas parzenia kawy w aluminiowych zaparzaczkach
P
(kawiarkach) tworzy się warstwa tlenku, która zapobiega przedostawaniu się aluminium do kawy. Dlatego
nie szoruj kawiarki ani nie myj jej w zmywarce, aby
pozostawić warstwę tlenku. Do zaparzania możesz też
stosować zamienniki z żeliwa i stali nierdzewnej.
 astępuj folię aluminiową bezpieczniejszymi rozwiązaZ
niami, takimi jak opakowania z wosku pszczelego lub
pudełka i pojemniki ze stali nierdzewnej.
 ważaj, aby żywność kwaśna lub mocno zasolona
U
nie miała długotrwałego kontaktu z folią lub tackami
z aluminium.
 nikaj naczyń i artykułów posiadających powłoki
U
antyadhezyjne.
 atelnie i garnki żeliwne, ze stali nierdzewnej i ceraP
miczne to zdrowsza alternatywa!
 rzed pierwszym użyciem patelni żeliwnej należy
P
wypalić na jej powierzchni nieprzywierającą warstwę
(np. olejem – wskazówki znajdziesz w internecie).
 amiętaj, aby wymienić garnki ceramiczne, gdy ich
P
powierzchnia jest zarysowana lub uszkodzona.

 ie używaj opakowań z możliwością ponownego zamyN
kania poprzez łączenie warstw zawierających klej.
 ybieraj opakowania wielokrotnego użytku w postaci
W
słoików i pojemników ze stali nierdzewnej.

 ogą przenikać do żywności głównie wtedy, gdy klej nie uległ utwarM
dzeniu po połączeniu folii.
 efekcie niewłaściwego przebiegu procesu klejenia mogą uwalniać się
W
z nich pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA). To grupa substancji
wysoce szkodliwych dla zdrowia. Znajdują się w niej m.in. związki, które
nawet w niewielkich ilościach uznawane są za rakotwórcze.
 ako składowe materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
J
z żywnością, kleje opakowaniowe muszą spełniać wymogi art. 3 rozporządzenia (WE) 1935/2004 (ramy prawne). Obecnie nie ma jednak
przepisów prawnych regulujących limity dla samych klejów.

 ambusowe talerze, sztućce i inne naczynia stołowe są wykonane
B
nie tylko z bambusa, ale także z wypełniaczy (np. żywica melaminowo-formaldehydowa i skrobia kukurydziana oraz kleje), które nadają
przedmiotom pożądane kształty.
 lej melaminowy może uwalniać rakotwórczy formaldehyd, który
K
może migrować do żywności. Pozostałości melaminy mogą uszkadzać
pęcherz i nerki, a także powodować alergie (wziewne i skórne).

•
•

 nikaj kontaktu żywności z bambusową zastawą
U
stołową, która została uformowana przy użyciu klejów
i żywic.
 żywaj ceramiki, szkła i stali nierdzewnej jako zdroU
wej alternatywy.

 iebezpieczne substancje są uwalniane szybciej, gdy bambusowe
N
przedmioty są podgrzewane powyżej 70°C.

 ilikon jest bezpieczny, jeśli wykonane z niego przedmioty zostały
S
wyprodukowane w odpowiedni sposób. W ostatnim etapie produkcji
silikon powinien zostać zahartowany (podgrzewanie w 200°C przez
4 godziny), aby uwolnić toksyczne chemikalia. Niestety, niektórzy
producenci pomijają tę procedurę, aby zaoszczędzić pieniądze i czas.

•
•

 ahartuj silikonowe artykuły przed pierwszym użyciem
Z
(200°C, 4 godziny) i dokładnie przewietrz kuchnię.
 o do zasady, wybieraj naczynia do pieczenia wykonaC
ne z ceramiki, gliny i szkła.
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RĘKAWICE
JEDNORAZOWE

Wybierając i używając rękawiczek jednorazowych, należy
wziąć pod uwagę materiał, z którego są wykonane oraz
to, czy są dopuszczone do kontaktu z żywnością.
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RĘKAWICE LATEKSOWE
Produkt naturalny, ale często powoduje alergie. Stosowanie takich rękawic w przemyśle spożywczym może być problematyczne, ponieważ reakcja alergiczna może wystąpić również u osoby konsumującej dania przygotowywane w takich rękawiczkach.
Używaj bezpudrowych rękawiczek lateksowych, które mają mniejszy potencjał uczulający.
RĘKAWICE NITRYLOWE
Zazwyczaj nie powodują alergii, o ile nie zawierają dodawanych czasem w procesie produkcji substancji alergizujących, takich jak tiuram, merkaptobenzotiazol
i Bis(merkaptobenzotiazol) cynku.
Upewnij się, że rękawice, które kupujesz nie zawierają tych substancji.
RĘKAWICE WINYLOWE
Aby uzyskać odpowiednią miękkość, rękawiczki z PCW w procesie produkcji poddawane są działaniu plastyfikatorów (ftalanów). Niektóre rękawice z PCW są zatwierdzone do kontaktu z żywnością, nie powinny być jednak wykorzystywane do
przygotowywania dań tłustych, ponieważ w takim wypadku szkodliwe substancje
(plastyfikatory) rozpuszczą się i będą migrować do żywności lub do skóry podczas
użytkowania rękawic.
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JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ
RĘKAWICE OCHRONNE?
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CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACODAWCY?
• Każdy pracownik powinien otrzymać własne rękawice ochronne.
• Rękawice ochronne muszą posiadać unijny znak CE.
• R
 ękawice ochronne muszą być dopasowane (zwiększa to komfort użytkownika oraz zmniejsza ryzyko wypadku) – przy zakupie zwracaj uwagę
na ich prawidłowy rozmiar i kształt.
• D
 odatkowo, aby zapewnić lepsze wchłanianie potu, należy zapewnić odpowiednie rękawiczki bawełniane do stosowania wewnątrz tych gumowych.
CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY?
• Rękawice ochronne zakładaj tylko na czyste i suche ręce.
• U
 żywaj rękawic ochronnych jak najkrócej i tylko podczas czynności, które
tego wymagają np. z uwagi na higienę lub w celu ochrony skóry dłoni.
• R
 egularnie zmieniaj rękawice, aby uniknąć odparzeń skóry. Dotyczy to również bawełnianych rękawic wewnętrznych.
• Nie używaj ponownie uszkodzonych rękawic ochronnych.
• Nie używaj ponownie jednorazowych rękawic ochronnych.
• R
 ękawice ochronne wielokrotnego użytku wyczyść pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed ich ponownym założeniem.
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Korzystanie z naczyń kuchennych – najczęstsze błędy
To, czy opakowanie jest jednorazowego użytku i do czego jest przeznaczone (plastikowe tacki do określonych dań
gotowych np. sałatek) ma znaczenie. Dlatego zwracaj uwagę na to, z myślą o jakich potrawach zostało wykonane
dane opakowanie. Pamiętaj, że stosowanie opakowań jednorazowych lub takich, które mogą być wykorzystywane
tylko do określonego celu, ma wpływ na generowanie dużej ilości odpadów w bardzo krótkim czasie. W poniższej
tabeli znajdziesz najczęściej popełniane błędy oraz sposoby, by ich uniknąć.

NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

ROZWIĄZANIE

OPAKOWANIE JEDNORAZOWE
Wlewanie gorących, tłustych potraw (np. zup) do pojemników przeznaczonych do zimnych potraw (np. sałatek). Powierzchnia pojemnika może zostać
uszkodzona, a substancje z tworzywa sztucznego mogą migrować do żywności.

Czytaj umieszczone na opakowaniach piktogramy – opakowań używaj tylko
zgodnie z oznakowaniem. Przedmioty jednorazowego użytku powinny być
użyte tylko raz.

Ponowne wykorzystanie pojemników po lodach do przechowywania ciepłej
żywności lub jako wiadro do czyszczenia (napełnianie ich gorącą wodą).
Powierzchnia pojemnika może zostać uszkodzona, a substancje z tworzywa
sztucznego mogą migrować do żywności lub wody.

Czytaj umieszczone na opakowaniach piktogramy – opakowań używaj zgodnie
z oznakowaniem. Przedmioty jednorazowego użytku powinny być użyte tylko raz.

Ponowne używanie metalowych puszek po żywności jako pojemników lub
przechowywanie żywności w otwartych puszkach. W przypadku otwarcia
metalowych puszek z żywnością, wewnętrzna powłoka wykonana z tworzywa
sztucznego, a także sam metal mogą reagować z tlenem z powietrza. W ten
sposób jest bardziej prawdopodobne, że substancje chemiczne (np. BPA) lub
metalowy posmak przedostaną się do żywności.

Przedmioty jednorazowego użytku powinny być użyte tylko raz. Jeśli metalowe
puszki z żywnością zostały otwarte, włóż żywność do pojemnika wielokrotnego
użytku wykonanego ze szkła, stali nierdzewnej lub ceramiki.

Najlepszy wybór: przechowuj żywność w pojemnikach wielokrotnego użytku
wykonanych ze szkła, stali nierdzewnej lub ceramiki.

Najlepszy wybór: kupuj konserwy w szklanych pojemnikach, w miarę dostępności, z pokrywką Blue Seal lub Bio Seal.

NIE WSZYSTKIE OPAKOWANIA NADAJĄ SIĘ DO MROŻENIA
Zamrażanie żywności w torebkach śniadaniowych. Mrożenie jogurtów i twarogów w oryginalnych opakowaniach.

Stosuj woreczki z folii polietylenowej odpornej na niskie temperatury, woreczki
lub pojemniki do zamrażania, folię aluminiową.
Najlepszy wybór: używaj pojemników szklanych lub ceramicznych.

Ponowne używanie pojemników po lodach do zamrażania. Takie opakowania
tylko warunkowo nadają się do ponownego zamrażania żywności. W szczególności nie należy do nich wkładać gorących lub tłustych potraw.

Przedmioty jednorazowego użytku powinny być użyte tylko raz. Używaj
plastikowych pojemników wielokrotnego użytku przeznaczonych do zamrażania
lub jeszcze lepiej – silikonowych toreb, które nie zawierają niebezpiecznych
substancji.
Najlepszy wybór: zamrażaj żywność w szklanych pojemnikach.
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Zamrażanie żywności w workach na śmieci. Worki na odpady nie nadają się do
mrożenia – niebezpieczne chemikalia, takie jak zmiękczacze, mogą migrować
do żywności. Ponadto worki te czasami zawierają środki przeciw pleśni i biocydy, które są toksyczne i również mogą migrować do pożywienia.

Spróbuj mrozić w szkle,
stosując następujące zasady:

Używaj plastikowych toreb, które są przeznaczone do mrożenia żywności.
Używaj silikonowych toreb do przechowywania.
Najlepszy wybór: zamrażaj płynną żywność w szklanych pojemnikach, a stałą –
w torebkach bawełnianych lub ściereczkach pokrytych woskiem pszczelim.

• w
 ybieraj szerokie naczynia (np. słoiki),
a unikaj tych z wąską szyją (np. butelek)

• schłódź przed mrożeniem

• nie wypełniaj naczynia całkowicie

• aby rozmrozić, włóż do zimnej wody

• zakręć naczynie dopiero po zamarznięciu

PLASTIKOWE POJEMNIKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem plastikowych pojemnika wielokrotnego użytku. Choć istnieją prawne ograniczenia dotyczące minimalnej
zawartości niebezpiecznych chemikaliów w pojemnikach na żywność, czasami
nawet niewielkie ilości mogą już być szkodliwe dla zdrowia.

Jeśli to możliwe, unikaj plastikowych pojemników i zastąp plastiki pojemnikami na żywność wykonanymi ze stali nierdzewnej, ceramiki lub szkła. Szklane
pojemniki często mają plastikowe wieczko. Wciąż jest to jednak lepszy wybór,
gdyż wieczko zwykle nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością. Upewnij
się, że pokrywka jest wykonana z materiałów oznaczonych kodem recyklingowym 1, 2, 4 lub 5, a uszczelnienie – z silikonu lub naturalnej gumy (nie z PCW).

Podgrzewanie żywności zapakowanej w plastik w kuchence mikrofalowej,
w wyższej temperaturze i/lub przez dłuższy niż wskazany na opakowaniu czas.
Powierzchnia pojemnika może zostać uszkodzona, a substancje z tworzywa
sztucznego mogą migrować do żywności.

Używaj pojemników w sposób zgodny z przeznaczeniem - zwróć uwagę na
piktogramy na ich dnie.
Najlepszy wybór do odgrzania posiłków: ceramiczne talerze bez metalowych
zdobień, szklane pojemniki.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W PLASTIKOWEJ LUB ALUMINIOWEJ FOLII
Owijanie sera, ryb lub mięsa w folię. Zwykle folia nie nadaje się do tłustych
lub oleistych potraw, ponieważ szkodliwe substancje mogą wtedy migrować
do żywności.

Przeczytaj instrukcje na opakowaniu i używaj go tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Używanie folii aluminiowej do kwaśnych lub alkalicznych potraw, takich jak
kapusta kiszona, pikle, owoce cytrusowe lub marynaty. Folia aluminiowa
w kontakcie z żywnością kwaśną lub alkaliczną może ulec przebarwieniu i nadawać żywności metaliczny posmak, a przy mocno kwaśnych lub alkalicznych
potrawach – nawet całkowicie się rozpuścić.

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością wykonane z aluminium powinny być używane wyłącznie do żywności o neutralnym pH.

Najlepszy wybór: używaj ściereczek pokrytych woskiem pszczelim (tzw. woskowijki), aby zachować świeżość sera. Mięso przechowuj w naczyniu szklanym,
ceramicznym lub ze stali nierdzewnej.

Najlepszy wybórw: używaj ściereczek pokrytych woskiem pszczelim, aby
zachować świeżość cytryn. Marynaty przechowuj w szklanych, ceramicznych lub
stalowych pojemnikach.
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W CZYM
„NA WYNOS”?

26

W pojemnikach „na wynos” znajduje się szczególnie dużo różnych substancji chemicznych,
które dodawane są, by nadać opakowaniom
właściwości takie jak odporność na tłuszcz czy
termoizolacja. Przykładem są pojemniki z polistyrenu lub powlekanego tworzywem kartonu/
papieru. Polistyren (potocznie styropian), który
często jest używany do pakowania całych dań
lub zup, może zawierać pozostałości niespolimeryzowanego styrenu, uznawanego za toksyczny
dla ośrodkowego układu nerwowego i potencjalnie rakotwórczy. Substancje niebezpieczne z pojemników „na wynos” mogą przedostawać się
do żywności zwłaszcza w przypadku gorących,

tłustych i kwaśnych potraw. Z kolei powlekane
pojemniki kartonowe często zawierają substancje
per- i polifluoroalkilowe (więcej informacji w rozdziale Jak substancje niebezpieczne wpływają na
zdrowie? na stronie 14), które powodują, że powłoka jest nieprzywierająca.
Dodatkowo, opakowania „na wynos” przyczyniają
się do wzrostu ilości odpadów. Dlatego najlepiej
ich unikać. Zachęcamy, aby pozwolić klientom
na zabieranie żywności na wynos w ich własnych
opakowaniach lub stosować opakowania zwrotne
wielokrotnego użytku.
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WODA
Z KRANU
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Zachęcaj do picia
wody z kranu
Zamiast wody mineralnej lub źródlanej z butelki (zwłaszcza plastikowej), zaproponuj swoim gościom kranówkę! To przyjazna środowisku, znacznie tańsza i zdrowsza alternatywa.
Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej są zobligowane do monitorowania i zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. To
oznacza, że we wszystkich krajach Unii woda
z kranu jest zdatna i bezpieczna do picia bez
żadnych dodatkowych zabiegów, jak filtrowanie czy przegotowywanie.
Gdańska kranówka spełnia ścisłe krajowe
i unijne wymogi dotyczące jakości wody pitnej. Prawie 90% mieszkańców Gdańska zaopatrywanych jest w tę z ujęć podziemnych,
które uznawane są za najczystsze (przenikanie wody do gruntu na dużą głębokość powoduje jej samooczyszczenie) i najbogatsze
w ważne dla naszego organizmu minerały
oraz najlepiej zabezpieczone przed wpływem drobnych zanieczyszczeń z powierzchni

gruntu. Dzięki temu woda z ujęć podziemnych nie wymaga rozbudowanych procesów
uzdatniania m.in. z wykorzystaniem związków chloru, które mogą negatywnie wpływać
na smak.
Zawartość minerałów w gdańskiej kranówce
często przewyższa poziomy zmineralizowana
właściwe dla popularnych wód butelkowanych (których źródłem w wielu przypadkach
jest zresztą również woda z sieci).
Decydując się na picie i serwowanie wody
z kranu należy pamiętać, że firma wodociągowa odpowiada za jakość wody pitnej
w sieci, czyli do momentu jej dostarczenia do
nieruchomości. Na terenie nieruchomości za
utrzymanie jakości wody, na którą ma wpływ
kondycja wewnętrznej instalacji wodociągowej, odpowiada jej właściciel bądź administrator budynku, który powinien dbać o stan
wewnętrznej instalacji, prowadząc regularne
przeglądy i remonty.
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Woda pitna może różnić się zawartością minerałów (twardością), smakiem czy ujęciem,
z którego pochodzi. Mimo to w Gdańsku jej jakość jest w każdym przypadku odpowiednia,
a jej spożywanie – bezpieczne. Pijąc lub serwując taką wodę, należy jednak przestrzegać
kilku zasad:
1. Z
 awsze pij świeżą wodę. Po dłuższej nieobecności spuść wodę zastałą w instalacji
przez nieco dłuższy czas (możesz ją wykorzystać np. do podlewania kwiatów).
2. P
 ij tylko zimną wodę – ciepła jest bardziej
podatna na rozwój bakterii.
3. P
 amiętaj, że jakość wody jest monitorowana
w sieci, ale nie w wewnętrznej instalacji nieruchomosci. Regularnie sprawdzaj stan instalacji w swoim lokalu.
4. J
 eśli zauważysz coś niepokojącego (np. dziwny zapach, smak lub kolor czy też obecność
w wodzie cząstek bądź zawiesiny), zachowaj
ostrożność i sprawdź przyczynę. W razie wątpliwości wykonaj badania wody w Sanepidzie.
Rozwiąż problem, zanim ponownie zaczniesz
pić wodę z kranu – czasem zmiana jej wyglądu i smaku może być wynikiem okresowego
płukania sieci, co możesz sprawdzić w firmie wodociągowej.
5. J
 ako właściciel lokalu gastronomicznego możesz regularnie badać jakość wody w twoim
obiekcie, by mieć pewność, że serwujesz gościom wodę najlepszej jakości.

30

Pijąc wodę z kranu, unikasz ryzyka wchłaniania mikroplastiku przedostającego się do wody
z plastikowych butelek. Jego wpływ na zdrowie ludzi nie jest do końca poznany (potrzeba
dalszych badań), ale już dziś podejrzewa się go
o szkodliwe działanie. Plastikowe butelki PET
mogą uwalniać do wody endokrynnie czynne ftalany. Co więcej, podczas długotrwałego
przechowywania, wielokrotnego napełniania
lub wystawiania na działanie wysokiej temperatury (jak światło słoneczne), z butelek może
uwalniać się do wody podejrzewany o działanie
rakotwórcze antymon.
Picie wody z kranu to proekologiczny wybór,
dzięki któremu ogranicza się powstawanie plastikowych odpadów, które obecnie stanowią
główne źródło zanieczyszczenia środowiska,
w szczególności wód.
To, czy goście Twojego lokalu skorzystają z oferty picia kranówki, zależy wyłącznie od nich i ich
przekonań konsumenckich. Obecnie jednak udostępnienie takiej oferty gościom lokali gastronomicznych postrzegane jest jako dobra praktyka,
niezależnie od tego, czy oferta jest darmowa,
czy też za wodę z kranu pobierana jest symboliczna opłata.
Na kolejnych stronach znajdziesz wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców Gdańska,
weryfikującej ich gotowość do picia kranówki
w lokalach gastronomicznych.
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PICIE
KRANÓWKI

badania wśród posiadaczy
Gdańskiej Karty Mieszkańca
2 476 wywiadów zrealizowanych od 20 do 28 lutego 2020
opracowanie: Gdańska Organizacja Turystyczna
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68,1%
badanych pije
wodę z kranu

60,7% pytanych
korzystałoby z wody
kranowej podawanej
w restauracjach

1. 41,2% - bez przegotowania
2. 40,3% - przefiltrowaną

1. 68,7% - ze względów ekologicznych

3. 17,1% - przegotowaną

2. 61,7% - ze względów ekonomicznych
3. 20,1% - ze względów zdrowotnych

Jak powinna być serwowana
woda kranowa w restauracjach?
bezpłatna lub za symboliczną złotówkę

			

81%

oferowana

			

46%

filtrowana

			

44%

serwowana na życzenie

			

43%

serwowana z cytryną lub miętą

			

42%
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CZYSZCZENIE

Środki czyszczące mogą zawierać niebezpieczne substancje, które szkodzą środowisku i zdrowiu.
Niewłaściwe dozowanie lub stosowanie tych środków może powodować poważne choroby układu
oddechowego i skóry.
Niektóre powinny być używane tylko do określonych celów i tylko na wyznaczonych materiałach i powierzchniach, nie należy ich więc stosować na dużych powierzchniach oraz jako uniwersalne środki
czyszczące. Nadmierne stosowanie środków dezynfekujących w celu eliminowania bakterii na wszystkich
powierzchniach, a nie tylko tam, gdzie to konieczne, paradoksalnie sprzyja rozwojowi niebezpiecznych
i opornych bakterii. W przypadku stosowania środków dezynfekujących zachowaj umiar i stosuj wyłącznie produkty zatwierdzone przez ustawodawcę.
Należy mieć świadomość, że samo przekazywanie pracownikom kart charakterystyki różnych środków
czyszczących nie jest wystarczającym środkiem ochronnym. Nie można mieć pewności, że przeczytają
oni instrukcje. Twoim obowiązkiem jest przekazanie pracownikom najważniejszych informacji dotyczących danego środka czyszczącego w jasny i zrozumiały sposób.
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•

Wszystkie produkty chemiczne należy przechowywać w ich oryginalnych pojemnikach, w bezpiecznym, zamykanym miejscu i w wystarczającej odległości od
źródeł ognia.

•

Wszystkie pomieszczenia do przechowywania produktów czyszczących muszą
umożliwiać bezpieczne składowanie i być w pobliżu źródeł wody niezbędnej do
rozcieńczania skoncentrowanych chemikaliów. Ponadto, należy zadbać o funkcjonalność odpływu, umożliwiającą prawidłowe usuwanie odpadów płynnych oraz wystarczający dostęp do świeżego powietrza w celu zapewnienia właściwej wentylacji.

•

 apewnij zaktualizowane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla
Z
wszystkich wykorzystywanych produktów. Karty charakterystyki powinny być łatwo dostępne dla wszystkich pracowników.

•

 pewnij się, że do każdego rodzaju czyszczenia wybrano bezpieczny i optymalnie
U
dostosowany środek.

•

Staraj się dążyć do zmniejszenia liczby różnych produktów czyszczących. Gdy tylko
jest to możliwe, zastępuj je alternatywnymi, posiadającymi certyfikat środowiskowy.

•

 apewnij pracownikom odpowiedni sprzęt ochronny (do ochrony skóry, oczu
Z
i dróg oddechowych).

•

 ozważ zakup ekologicznych produktów z certyfikatami takimi jak Blue Angel [BłęR
kitny Anioł], EU Ecolabel, Nordic Swan [Nordycki Łabędź]. To najlepszy sposób,
aby mieć pewność, że dany środek czyszczący jest naprawdę „ekologiczny”.

•

 upuj certyfikowane produkty papierowe (papier toaletowy, chusteczki kosmeK
tyczne, ręczniki papierowe itp.) o wysokiej zawartości materiałów pochodzących
z recyklingu, bez niebezpiecznych chemikaliów (np. chloru). Szukaj oznakowań
ekologicznych, takich jak Blue Angel [Błękitny Anioł], EU Ecolabel, Nordic Swan
[Nordycki Łabędź].
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• J
 eśli to możliwe, unikaj produktów z etykietami: „Żrąca”, „Zagrożenie dla zdrowia”, „Toksyczna”, „Szkodliwa, drażniąca” lub
„Niebezpieczna dla środowiska” (patrz piktogramy na stronie 41),
a także z następującymi kodami określającymi zagrożenie:
a.

UH029, EUH031, EUH032 (utwardza się przy kontakcie
E
z wodą lub toksycznymi gazami kwaśnymi);

b. H
 300, H301, H304, H310, H311, H314, H317, H330, H331, H370,
H371, H372, H373 (toksyczny, może powodować uszkodzenie narządów);
c.

H340, H341 (mutagenny);

d. H350, H350i, H351 (rakotwórczy);
e.

 360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
H
H361fd, H362 (toksyczny dla reprodukcji);

f.

EUH070 (toksyczny dla oczu);

g. H
 400, H410, H411, H412 (nie dotyczy preparatów odświeżających), H413 (szkodliwy dla organizmów wodnych);
h. EUH059 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej).
• U
 żywaj chemikaliów na bazie chloru tylko wtedy, gdy nie ma
mniej toksycznej alternatywy i tylko w minimalnych ilościach.
Takie środki są toksyczne dla organizmów wodnych, gdy dostaną się do środowiska wraz z odprowadzanymi ściekami.
• W
 środkach czyszczących należy unikać następujących substancji:
alkilofenoloetoksylany, etanoloaminy (MEA, DEA, trietanoloamina), olejek sosnowy lub cytrusowy (ponieważ związki zawarte
w olejach reagują z ozonem w powietrzu, co prowadzi do powstania rakotwórczego formaldehydu), czwartorzędowe związki
amonowe, kwas nitrylotrioctowy (w detergentach do mycia naczyń), ftalany, EDTA, lotne związki organiczne (LZO).

36

Postępowanie ze środkami dezynfekującymi
• Ogranicz do minimum stosowanie środków dezynfekujących.
• Z
 identyfikuj i określ, co należy dezynfekować – opracuj standard
czyszczenia (spisz go w formie czytelnej instrukcji).
• U
 nikaj produktów wielofunkcyjnych, takich jak uniwersalne środki czyszczące, które jednocześnie czyszczą i dezynfekują. Zaleca
się wyczyszczenie tego, co ma zostać wyczyszczone standardowym, najlepiej ekologicznym środkiem czyszczącym, a następnie - zdezynfekowanie TYLKO tych obszarów, które naprawdę
MUSZĄ zostać odkażone.
• W
 miarę możliwości staraj się wybierać środki dezynfekujące na
bazie alkoholu etylowego, ponieważ posiadają one najmniej niebezpiecznych właściwości.
• K
 upując partię środka dezynfekującego, sprawdź, czy pozwolenie na obrót zastosowanego w nim biocydu nie straciło ważności
lub nie wygasa wkrótce, ponieważ podmiot publiczny/prywatny
nie może użyć przeterminowanego biocydu. Stosowanie środków z biocydem niedopuszczonym do obrotu na podstawie ważnego pozwolenia jest niezgodne z prawem.

37

PRAWIDŁOWE MYCIE NACZYŃ

Detergenty i osuszacze do profesjonalnych maszyn kuchennych
Prawidłowe dozowanie i używanie detergentów do zmywarek jest podstawowym warunkiem
bezpiecznego środowiska pracy, ograniczonej emisji chemikaliów i uzyskania odpowiednio
czystych naczyń. Regularny serwis zmywarki to ważna i opłacalna inwestycja.
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Prawidłowe dawkowanie
Ponieważ w ogólnodostępnych, profesjonalnych zmywarkach kuchennych dozowanie środków
myjących i suszących jest regulowane automatycznie, musi być ustawione przez dostawcę środka
używanego do zmywania i suszenia. Odbywa się to po zainstalowaniu urządzenia, a następnie
musi być sprawdzane raz w roku przez dostawcę. Jeśli nie zostanie to zrobione, a dozowanie miarki detergentu jest zbyt wysokie, istnieje ryzyko, że na mytych naczyniach pozostawać będą zacieki
z resztek środka myjącego. Pozostałości te mogą zostać spożyte przez gości wraz z posiłkiem.
Wystąpi również niepożądany wzrost ładunku detergentu w odprowadzanych ściekach. Z drugiej
strony, jeśli środka myjącego będzie za mało, w efekcie nieprawidłowego dozowania przez automat zmywarki, resztki jedzenia nie zostaną odpowiednio zmyte.
Pamiętaj, aby często i zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia zmieniać wodę do płukania. Obowiązek zadbania o te sprawy spoczywa na właścicielu lokalu gastronomicznego, natomiast wymianą wody zajmują się pracownicy firmy.

Zarządzanie
Profesjonalny detergent do zmywania naczyń to produkt chemiczny z kartą charakterystyki
określającą rodzaje zagrożeń związanych z jego stosowaniem. Składniki aktywne są często silnie
skoncentrowane – nawet, jeśli dany produkt posiada oznakowanie ekologiczne (certyfikaty), często jest silnie żrący. Środki, które dostają się do oczu, mogą powodować uszkodzenia wzroku lub
oparzenia, pęcherze, podrażnienia i wypryski na skórze, w zależności od rodzaju. W przypadku
rozlania detergentu ważne jest, aby jak najszybciej zastosować środki awaryjne wymienione na
opakowaniu, co pozwoli zmniejszyć ryzyko obrażeń. Produkt może być używany tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Wskazane jest posiadanie tych samych środków czyszczących
do wszystkich pomieszczeń, aby pracownicy odpowiedzialni za czystość różnych pomieszczeń
w danym lokalu nie musieli zapoznawać się z wieloma instrukcjami i kartami charakterystyk.
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w kartach charakterystyki produktów chemicznych
zgodnie z przepisami dotyczącymi środowiska pracy. Odpowiedzialność za to spoczywa na
osobie zarządzającej kuchnią. Karty charakterystyki można uzyskać od producentów (są też dostępne w internecie). Upewnij się, że pracownicy mają zapewniony odpowiedni sprzęt ochronny.
Pojemniki z detergentem i środkiem suszącym należy przechowywać w zamykanej szafce obok
zmywarki. Powinny mieć szczelnie zamykaną pokrywę z wyjściem na wąż.
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Konserwacja
Wykonywane raz lub dwa razy w roku prace konserwacyjne przy zmywarce do naczyń i dozownikach zdecydowanie
zmniejszają nie tylko koszty, ale także ryzyko wystąpienia zagrożenia – tak w środowisku pracy jak i wśród gości.
Skontaktuj się z dostawcą, aby zarezerwować usługę i uzyskać informacje na temat używanych detergentów i środków suszących.

Zwracaj uwagę na prawidłowe dawkowanie,
w przeciwnym razie na naczyniach pozostanie osad.

Upewnij się, że zakrętki pojemników
są szczelnie zamknięte, ale posiadają
miejsce na przewody.
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Zwróć uwagę na piktogramy ostrzegawcze na etykietach środków czyszczących, wskazujące rodzaj
zagrożenia związanego ze stosowaniem danej substancji chemicznej.
Są one częścią międzynarodowego „Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania”
(z ang. GHS – Global Harmonized System). Upewnij się, że Ty i Twoi pracownicy nosicie odpowiednią
odzież ochronną (np. rękawice, okulary ochronne) podczas używania środków czyszczących oznaczonych
jednym z piktogramów w tabeli.

TOKSYCZNA
Może powodować śmierć lub reakcję toksykologiczną przy krótkotrwałym
narażeniu na niewielkie ilości.

SZKODLIWA, DRAŻNIĄCA
Może powodować mniej poważne skutki zdrowotne lub niszczyć
warstwę ozonową.

ŻRĄCA
Może powodować uszkodzenia korozyjne metali; jest szkodliwa dla skóry i oczu.

NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA
Może powodować szkody w środowisku wodnym.
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Kody recyklingowe: Plastik to nie tylko plastik
Plastikowe pojemniki i opakowania na żywność powinny być oznaczone symbolem strzałek w trójkącie i odpowiednim numerem. Kody od 1 do 6 wskazują określone czyste polimery tworzyw sztucznych, numer 7 obejmuje natomiast
wszystkie inne rodzaje tworzyw sztucznych i ich mieszanin.
PCW (3) i polistyren (6) zawierają dużą liczbę niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych dodatków oraz
substancji pomocniczych/produktów ubocznych procesu produkcji. Dlatego należy ich unikać, zwłaszcza w kontakcie z żywnością. Pozostałe polimery są co do zasady zdrowsze, ale znów – jest to zależne od przebiegu procesu
produkcyjnego danego produktu z plastiku.

KOD
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NAZWA/TYP PRODUKTU

POTENCJALNE
SKUTKI ZDROWOTNE

RECYKLING I SPALANIE

Politereftalan etylenu
Butelki do napojów, opakowania do produktów
żywnościowych i artykułów opieki zdrowotnej.
W przypadku tekstyliów, w tym ubrań, występuje
pod nazwą „poliester”.

Butelki PET mogą - szczególnie
w wysokiej temperaturze - uwalniać
niewielkie ilości toksycznego antymonu metaloidalnego. Jednorazowe
butelki PET mogą zawierać aldehyd
octowy – substancję, która może
zmienić smak wody i która została
uznana przez UE za rakotwórczą.

Nadające się do recyklingu.

Polietylen wysokiej gęstości
Wewnętrzna warstwa opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) na mleko, wodę i soki oraz
opakowania na żywność i kosmetyki.

Unikaj narażenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
ponieważ może to spowodować
uwalnianie nonylofenolu – substancji
endokrynnie czynnej.

Nadające się do recyklingu.

Polichlorek winylu
Twarde PCW: spusty, profile okienne, butelki plastikowe z olejem spożywczym i octem winnym.
Miękkie PCW: wykładziny podłogowe, węże, skóry
syntetyczne, dywany winylowe, akcesoria kąpielowe.

Unikaj: bardzo niebezpieczny! PCW
może uwalniać różne toksyczne
substancje chemiczne w całym
cyklu życia (bisfenol A, ołów, rtęć,
kadm i ftalany) i może powodować
poważne problemy zdrowotne
i środowiskowe. Chlorek winylu
(materiał wyjściowy) jest znaną
substancją rakotwórczą.

Recykling jest bardzo trudny,
a spalanie i składowanie PCW może
prowadzić do powstania wielu
toksyn (rakotwórczych i trwałych
zanieczyszczeń organicznych).

Polietylen o niskiej gęstości
Opakowania chusteczek do nosa, folia spożywcza,
wewnętrzna warstwa opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) na mleko, wodę i soki.

Unikaj narażenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
ponieważ może to spowodować
uwalnianie nonylofenolu – substancji
endokrynnie czynnej.

Nadające się do recyklingu.

KOD

NAZWA/TYP PRODUKTU

POTENCJALNE
SKUTKI ZDROWOTNE

RECYKLING I SPALANIE

Polipropylen
Pojemniki na żywność, słomki, butelki dla dzieci,
naczynia do mikrofalówki.

Relatywnie stabilny i odporny na
ciepło. Po dłuższym okresie czasu,
może uwalniać stabilizatory (np.
oleamid).

Nadające się do recyklingu.

Polistyren
Styropian do transportu posiłków na wynos,
jednorazowe kubki/pokrywki/sztućce, kaski rowerowe, wieszaki na ubrania.

Unikaj: bardzo niebezpieczny!
W procesie produkcji stosowany jest
benzen, znany czynnik rakotwórczy.
Może zawierać toksyczny chlorek
winylu i endokrynnie czynne ftalany.
Szkodliwy styren może migrować
z opakowania do żywności, zwłaszcza gdy żywność jest tłusta, gorąca
lub kwaśna.

Recykling jest trudny, a spalanie
bardzo problematyczne ze względu
na możliwość emisji szkodliwych
substancji.

Inne
Wkłady chłodzące do napojów, butelki na napoje,
naczynia do mikrofalówki, sprzęt kuchenny (w tym
AGD), soczewki okularowe, papier termiczny.

Unikaj wielowarstwowych lub mieszanych tworzyw sztucznych o nieznanymi składzie lub gdy jednym
z łączonych tworzyw jest poliwęglan
(PC), ponieważ mogą one uwalniać
bisfenol A.

Nie nadaje się do recyklingu.

Poliuretan (PU)
Izolacje, często produkty miękkie/piankowe (również dla dzieci!).

Czasami podczas produkcji stosowana jest toksyczna substancja
- izocyjanian.

Recykling jest trudny, a spalanie
bardzo problematyczne ze względu
na możliwą emisję szkodliwych substancji. W przypadku składowania
mogą również uwalniać się szkodliwe substancje (np. izocyjanian, kwas
cyjanowodorowy i dioksyny).

Kwas polimlekowy – polilaktyd (PLA)

Rodzaj poliestru produkowanego
z surowców odnawialnych (np. skrobia kukurydziana), często w postaci
mieszanek z polimerami ropopochodnymi i wieloma dodatkami.

Biodegradowalne w kompostownikach przemysłowych (NIE w kompostownikach domowych).

43

Piktogramy: właściwe obchodzenie się z naczyniami i przyborami kuchennymi
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe obchodzenie się z przyborami kuchennymi, prawo wymaga, aby na naczyniach znajdowały się informacje, na przykład piktogramy. Użyte piktogramy muszą być „dobrze widoczne, dobrze
czytelne i nieusuwalne”31. Informacje o materiale są zwykle umieszczane na opakowaniu zewnętrznym.
W tabeli znajdują się opisy najczęściej używanych piktogramów określających prawidłowy sposób obchodzenia się
z naczyniami i przyborami kuchennymi.

PIKTOGRAM

OPIS

Ten obowiązujący w całej UE symbol oznacza materiały, które nadają się do kontaktu z żywnością.

Symbole oznaczają, że produkt jest odpowiedni do mycia w zmywarce. Pojęcie „zmywarka do naczyń” nie jest zdefiniowane, podobnie jak graficzne przedstawienie symbolu. Wybiera go producent na podstawie własnego doświadczenia i osądu.

Symbol oznacza, że dany produkt można myć w zmywarce. Znajduje się on tylko na produktach, które zostały przetestowane zgodnie z normami DIN (normy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego określające wymaganą jakość,
wytrzymałość oraz zastosowanie produktów). Liczba nad dyszami wodnymi odzwierciedla maksymalną liczbę cykli
mycia, którą testowany produkt przetrwał bez uszkodzeń.

Ikony informują, na jakie minimalne i maksymalne temperatury mogą być narażone przedmioty gospodarstwa domowego. Symbole mogą różnić się w zależności od producenta.

Symbol wskazuje, jak bardzo produkt jest odporny na zimno, czyli do jakich minimalnych temperatur można stosować dany artykuł.

Symbole pokazują, jak bardzo produkt jest odporny na ciepło i do jakich maksymalnych temperatur można używać
tak oznaczonych przyborów kuchennych. Czasami wskazują również, jak długo obiekt może mieć kontakt z gorącą patelnią.
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Przedmioty z symbolem płatka śniegu są odporne na zimno i zamrażanie. Przybory kuchenne z tym symbolem mogą
być przechowywane w lodówce lub zamrażarce. Minimalna temperatura nie jest jednak określona.

Przedmioty z takimi symbolami są bezpieczne do użytku w mikrofalówce. Maksymalna temperatura i czas podgrzewania nie są jednak określone.

Symbole wskazują, że dany artykuł nadaje się do przygotowywania potraw w piekarniku.

Przedmioty z tym symbolem nie mogą być podgrzewane w piekarniku, gdy nie ma w nich potrawy (bez wypełnienia).

Przedmioty z tym symbolem nie mogą być umieszczane bezpośrednio na dnie piekarnika, lecz jedynie na ruszcie.

Symbol oznacza, że dany przedmiot nie może być stosowany do gotowania na płycie grzewczej.

Symbole wskazują, czy naczynia kuchenne nadają się do przygotowywania kwaśnych potraw.

Symbol informuje, że przed pierwszym użyciem przedmiot powinien być przepłukany środkiem czyszczącym.

Przedmioty z tym symbolem mają delikatną powierzchnię. Nie należy używać noży lub innych ostrych narzędzi,
ponieważ mogą one ją uszkodzić i spowodować np. odrywanie się powłoki.
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