PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH
AND WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY
Gıda endüstrisi / KOBİ'ler için PATHWAY-27 Kılavuzuna Giriş
Sağlık beyanları, ürün geliştirmede önemli itici güç olabilir ve tüketicilerin hangi gıda ürünlerini
seçeceğini etkileyebilir.
Özellikle “eklenmiş” ifadeli ürünler, tüketici onları daha sağlıklı olarak gördüğü için dikkat çekici
olabilir. Bu ürünlerin yenilikçi yönü üreticilerin
"Katma değere" sahip bu ürünler onları daha sağlıklı gören tüketiciler için cazip olabilir ve bu
ürünlerin yenilikçi yönü, üreticilerin daha sıradan bir ürüne göre daha fazla kar elde etmelerini sağlar.
Gıda işletmeleri için soru şudur: Neden sağlık beyanı yapılacak bir ürün geliştirilmesi planlanıyor?
Bu soru, ürün geliştirmenin tüm aşamalarında, yani fikrin oluşturulmasından pazar lansmanına kadar
AB mevzuat gerekliliklerini de dikkate alarak cevaplandırılmalıdır.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin Diyetetik Ürünler, Beslenme ve Alerjiler Paneli sağlık beyanları
ile ilgili bir dizi belge yayınlamıştır (Madde 13.5 veya 14). Bu belgeler, sağlık beyanının onaylanması
için bir başvurunun hazırlanması ve sunulmasında bilimsel ve teknik
rehberleri kapsamaktadır.
Bir sağlık iddiası ile ilgili talep dosyasının hazırlanmasına ilişkin rehber
dokümanların bulunmasına rağmen, sağlık beyanı yapılacak gıdaların
üretimine özgü iyi uygulamalar ve kaçınılması gerekenler konular hakkında
bilgi sınırlıdır.
Gıda endüstrisi / küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için önerilen bu Kılavuz, Avrupa'da sağlık
beyanı başvurusu yapmak üzere ürünler tasarlanırken, KOBİ'lerin ve tedarikçilerinin ihtiyaç duyduğu
malzeme, bilgi ve ilgili hizmetler gibi gereken konuları tüm yönleri ile ele alan bir yapılandırılmış ürün
geliştirme yaklaşımı sunmaktadır. Kılavuz şunları kapsar:


Gıdanın standardize edilmiş bileşiminin ve her bir parametrenin (özellikle bileşenin
konsantrasyonu) düşük düzeyde değişkenliğinin öneminin vurgulandığı sağlık beyanı
başvurusu için ürün geliştirme süreci hakkında ayrıntılı açıklama;



Gıda / bileşenin karakterizasyonuna ait tanımlar



Ürünün sağlık beyanı başvurusu için gıda güvenliği değerlendirmeleri;



Üretilebilirliği



Finansal fizibilite



Ürün kabul edilebilirliğinin test edilmesi için duyusal analiz yöntemleri



Bilimsel kanıtlar hazırlamak için sağlık beyanlarının seçimi ve doğrulanması



Dosya hazırlama



Fikri mülkiyet hakları



Pazar ve ürün lansman konseptleri

PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) is a collaborative project targeted to SMEs
and financed by the EC under the FP7, contract number 311876.

PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH
AND WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY
PATHWAY-27, sağlık beyanı yapılan yararlı etkiyi göstermeyi amaçlayan ve beyan dosyalarının bir
gereği olan randomize kontrollü müdahale çalışmalarının tasarlanması ve çalışılması için en iyi
uygulamaları vurgulayan, Bilimsel Kılavuz niteliğinde tamamlayıcı özellikte kılavuz üretmiştir.

Kılavuza PATHWAY-27’in web sitesinden ulaşılabilir http://pathway27.eu/
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