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Giriş

Giriş

Gıda maddelerini üretme konusunda Federal Almanya
Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerli olan
resmi hükümler, müslümanların helal yemekle ilgili
şeri kurallarına uygunluk arz etmekte yetersiz kalmaktadır. Aynı durum, mantıksal olarak sadece et değil,
etten üretilen katkı maddelerini de yemek istemeyen
vejetaryanlar için de geçerlidir.
Her gün vermekte olduğumuz danışma hizmetlerinden,
genellikle eksik ve okunaklı olmayan etiketlemenin
alışverişi ve günlük yemek pişirmeyi bu insanlar için
zorlaştırdığını ve onları çelişkiye düşürebildiğini biliyoruz. Bir gıda maddesinin ambalajında bir sürü bilgi yer
alıyormuş gibi görünsede, genellikle en önemli b
 ilgiler
eksik bırakılmaktadır. Müslümanlar için bu etiketlerde
yer alabilecek en önemli bilgi, kasaplık hayvanlara, bilhassa da domuza ait unsurların sözkonusu üründe
mevcut olup olmadığıdır. Müslümanlar için sadece
usulüne uygun kesilmemiş diğer hayvanların eti değil,
alkollü madde içeren gıda ürünleri de haramdır. Vejetaryanlar ise çeşitli sebeplerden dolayı et yememektedirler.
Bu rehberi, et ve kasaplık hayvanlara ait ürünler ve
alkollü maddeler içermeyen hangi ürünlerin mevcut
olduğu konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Bunun dışında size sağılıklı beslenme ile ilgili bilgiler
de sunacağız. Zira bir çok kişi çok fazla miktarda, çok
yağlı, çok şekerli ve çok tuzlu yemek yemektedir ve
böylece fazla kilo ve diğer sağlık sorunları ile ilgili problemler yaşamaktadır.
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Bilmekte fayda
var!

Bilmekte fayda var!

Öncelikle birkaç kanuni hükümle ilgili size kısa bir özet
sunmak istiyoruz. Bu hükümler hangi dine mensup
olursa olsun, vejetaryen olsun veya olmasın gıda maddeleri satın alan herkes için önemlidir. Çünkü biz bu
gıda maddelerini bir televizyon veya bir çift ayakkabı
gibi «kullanmıyoruz». Biz bunları yiyerek tüketiyoruz –
ve bu da bu konuda birkaç fazla şey öğrenmeye değer.

Gıda maddelerinin etiketlenmesi
Gıda maddelerinin etiketlenmesi Avrupa Birliği’nin
belirlediği hükümlere göre düzenlenmektedir ve Gıda
Maddeleri Hukuku’nun en önemli kanunlarından biridir.
Bu düzenlemeye göre etikette gıda maddesinin türü,
özelliği, içerik maddeleri, kalitesi, hazırlanışı ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Ambalajlanmış olan
gıda maddelerinde bir dizi bilginin verilmesi zorunludur. Aşağıda size belirtilmesi gereken en önemli bilgiler hakkında açıklama yapacağız.
Hazır ambalajlar içersindeki gıda maddelerinin etiketleri üzerinde şu bilgilerin yer alması zorunludur:
l Ticari tanımı, yani gıda maddesinin adı,
l Aşağıya doğru sıralanan içindekiler dizini, ağırlık,
kullanılan tüm katkı maddeleri ve gıda maddesinin
kullanım amacı
l Belirli alerjileri tetikleyen malzemeler,
l Son kullanma tarihi ve tüketim tarihi,
l Dolum miktarı,
l Üreticinin, ambalajlayanın veya dağıtıcının
adı ve adresi ve
l Parti/Şarj Numarası.
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Ticari tanım

Öneri: Gıda maddelerinin etiketlenmesine dair hükümler geniş kapsamlıdır. Eğer konuyla ilgili merak ettiğiniz
özel hususlar varsa, lütfen bulunduğunuz Federal Eyalete bağlı olan Tüketici Haklarını Koruma Merkezine
başvurunuz.
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Ticari tanım
Ticari tanım terimi, bir ürün için belirlenen bir isimdir.
Bir ürünün bu ticari tanım olmaksızın piyasaya sürülmesi, satılması yasaktır.
Bu ticari tanım sayesinde söz konusu gıda maddesinin
türü bilinebilir ve onu diğer ürünlerden ayırt etmek
mümkün olur. Bunun için üreticinin adı, ticari marka
veya uydurma isimler yetersiz kalır.
Bazı örnekler:
Ürün adı
Coca-Cola
süssli
Nirwana
Leckermäulchen
Frühlingssuppe

Ticari tanım
Kafeinli serinletici içecek
Tatlandırıcı tablet
Trüf dolgulu sütlü çikolata
Süzme yoğurt karışımı
Erişteli sebze çorbası

Öneri: Uydurma isimler gıda maddesinin kalitesi hakkında bir şey ifade etmezler. Ticari tanım ve içindekiler
listesi kaliteyi anlamada daha önemlidir.
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Bilmekte fayda var!

İçindekiler listesi
Ambalajlanmış olan gıda maddelerinin etiketi üzerinde içindekiler listesi yer almalıdır. Bu listede yukarıdan aşağıya doğru söz konusu gıda maddesinin ihtiva
ettiği malzemeler sıralanır. Bu sıralamanın anlamı, gıda
maddesinin içersinde en fazla miktarda mevcut olan
malzemenin ilk sırada, en az miktarda mevcut olan
malzemenin ise en son sırada yer almasıdır. Eğer bir
torba bonbon satın alırsanız, içindekiler listesinin en
başında genellikle şeker, en sonunda ise örneğin renklendirici veya bir aroma maddesi yer alır.
Eğer bir içerik malzemesi kelimeler veya resimlerle bilhassa ön plana çıkarıldı ise veya söz konusu gıda maddesi için tipik bir içerik malzemesi ise, bu malzemenin
mevcudiyet miktarı belirtilmelidir, örneğin kremalı
ıspanakta kremanın mevcudiyet oranının belirtilmesi
gibi.
Birleşik malzemeli gıda maddeleri
Kasım 2005’den itibaren – bileşik malzemelerdekiler
de dahil olmak üzere – içerik malzemelerinin her biri
belirtilmek zorundadır. Fakat bu durum için bazı istisnalar mevcuttur: Meyveli yoğurtta «meyveli karışımın»
yüzdelik oranının belirtilmesi yeterli olmaktadır. Veya
örneğin «baharat karışımında» olduğu gibi yüzde iki
oranının altında yer alan bileşik malzemelerde de
ayrıntılı bilgi verme zorunluluğu yoktur.
Katkı Maddeleri
Kullanılan tüm katkı maddeleri koruyucu madde, renklendirici, tatlandırıcı gibi sınıflandırma isimleriyle ve
kimyasal isim veya E-numarasıyla birlikte içindekiler
listesinde belirtilmiş olmalıdır.
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İçindekiler listesi

Rehber: Daha fazla bilgi için «E-numaralarının anlamı
nedir?» adlı rehbere başvurabilirsiniz. Bkz. sayfa 155.
Ambalajsız satılan gıda maddeleri
Ambalajsız olarak satılan gıda maddelerinde içindekiler listesini belirtme zorunluluğu yoktur. Bu tür ürünlerde bir yafta üzerinde sadece renklendirici, koruyucu
madde veya tat verici katkı maddeleri gibi grup tanımları belirtilmelidir. Ambalajsız olarak satılan meyve ve
sebzelerde tür ve cinsinin yanı sıra menşei ülkesinin de
belirtilmiş olması gerekmektedir. Kullanılan ilaçlama
ve katkı maddeleri de yafta üzerinde yer almalıdır.
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Küçük ebattaki gıda maddeleri
Ufak boyutlardaki gıda maddelerinde ve tek olarak
satılan şekerlemelerde içindekiler listesinin belirtilmesi zorunlu değildir.
Alerjiye neden olan gıda maddeleri
Sıklıkla alerjiye neden olan içerik malzemelerinin mutlaka deklare edilmesi gerekmektedir. Söz konusu alerjen gıda maddelerinin çok az miktarda veya arıtamamaktan dolayı eser miktarda bulunması durumunda
da aynı şey geçerlidir. Aşağıda belirtilen gıda maddelerinde veya bunlardan elde edilen ürünlerde deklarasyon zorunluluğu vardır: Glutenli tahıllar (buğday,
arpa, çavdar, yulaf, kızıl buğday, kamut veya hibrit buğdayı), kabuklu hayvanlar,yumurta, balık, fıstık, soya,
süt, kereviz, hardal ve susam, bakla (kullanımı soya
gibi – yüksek proteinli ve kolesterolsüz), yumuşakçalar (midye ve salyangoz gibi), ayrıca gıda maddesinin
10 mg/kg veya 10 mg/l üzerinde olan kükürt dioksit ve
sülfitler.
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Bilmekte fayda var!

Öneri: Her zaman için içindekiler listesine dikkat
ediniz. Ambalajsız olarak satılan ürünlerde satıcıya
veya üreticiye danışın.

Son kullanma tarihi ve tüketim tarihi
Son kullanma tarihi, ambalajı bir gıda maddesinin
kapalı ambalajı içersinde spesifik özelliklerini hangi
tarihe kadar koruyacağını belirtir. Fakat bu, ürünün
belirtilen tarihin dolmasından itibaren bozulduğu
anlamına gelmez, ürünün satışı bu tarihin dolmasından sonra da devam edebilir. Fakat ürünü satan kişi,
bu ürünün bozulup bozulmadığını dikkatlice kontrol
etmelidir.
Gıda maddesinin kısa süreliğine, aylar boyu veya daha
fazla dayanıklı olma durumuna göre son kullanma
tarihinde ya belirli bir gün, ay veya belirli bir yıl belirtilmelidir.
Tüketim tarihinde durum farklıdır. Tüketim tarihinin
belirtilmesi taze tavuk eti gibi kanatlılar veya kıyma
gibi çabuk bozulabilen gıda maddelerinde zorunludur.
Bu tür ürünler satış yerlerinde sadece belirtilen güne
kadar satılabilirler. Evde de sağlıkla ilgili nedenlerden
ötürü bu tür ürünleri belirtilen tarihten önce tüketmelisiniz. Söz konusu gıda maddesi bu tarihten sonra
bozulmuş veya sağılğa zararlı hale gelmiş olabilir.
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Dolum miktarı

Öneri: Alışveriş yaptığınız yerlerde son kullanma tarihine dikkat ediniz. Fiyatının uygun olmasından dolayı,
son kullanma tarihi geçmiş ürünler satın aldıysanız,
eve gelir gelmez ürünün sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer söz konusu ürün bozuk ise, fişinizle
ürüne itiraz edip paranızı geri alabilir veya karşılığında
yeni bir ürün satın alabilirsiniz.
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Dolum miktarı
Hazır ambalajlarda dolum miktarı ya ağırlık, ya hacim
veya adet sayısı olarak belirtilmek zorundadır.
Öneri: Hazır ambalajlar genellikle gereğinden fazla
büyük, içerikleri ise göründüğünden az olurlar. Bu yüzden daima dolum miktarını kontrol ediniz.

Etiket üzerinde yer alan ilave bilgiler
Temel etiketleme hükümlerinin yanı sıra peynir veya et
düzenlemesi için belirlenmiş olan, ürüne özel kaideler
de vardır. Etin üzerinde mesela etin hangi hayvan
türüne ait olduğu ve buzluktan tamamen veya kısmen
eritilerek çıkarılıp çıkarılmadığı ve bu yüzden kısa
zamanda tüketilip tüketilmemesi gerektiği konusunda
ibareler bulunmalıdır.
Doğal maden sularında analiz değerlerini, yani sodyum,
potasyum veya magnezyum oranlarını belirtmek mecburidir. Bilhassa tuz alımını (sodyum) kısıtlamak
zorunda olan insanlar için bu tür veriler önemlidir.
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Bilmekte fayda var!

Süt ürünlerinde ambalaj üzerinde yağ oranı belirtilmelidir. Ayrıca sütün pastörize, sterilize veya ultra ısı işleminden geçirilmiş olduğu belirtilmelidir.
Peynir ambalajlarında peynirin yağ oranı sınıfı veya
kuru maddedeki yağ oranı (Fett i. Tr.) belirtilir.
1,2 hacim yüzdesinden fazla alkol içeren içeceklerin
etiketi üzerinde, alkol miktarı belirtilmiş olmalıdır.
Bio-Ürünler
Bio-ürünler için şu kaideler geçerlidir: Eğer ürün etiketi
üzerinde Bio veya Öko(organik) ibaresi yer alıyorsa, bu
ambalajın içersinde organik olarak yetiştirilmiş ürün
bulunmalıdır. Bu bilgiye ilave olarak etiket üzerinde
Öko-kontrol noktasının kod numarası da belirtilmiş
olmalıdır.
Genetiği değiştirilmiş ve ışınlanmış ürünler
Genetiği değiştirilmiş olan organizmalardan (GVO) üretilen gıda maddelerinin ve içerik malzemelerinin üzerinde «genetiği değiştirilmiştir» benzeri bir ibare yer
almalıdır. Almanya’da ışınlanmış olan gıda maddeleri,
«ışınlanmıştır» (bestrahlt) veya «iyonize radyasyona
tabi tutulmuş» (mit ionisierenden Strahlen behandelt)
ibareleri ile işaretlenmektedir.
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Fiyatın yazılması

Fiyatın yazılması
Meyve, sebze veya peynir gibi hazır ambalajlı ve amba
lajsız olarak satılan ürünlerde, ürünün fiyat bilgisi
okunaklı şekilde belirtilmelidir. Bu fiyat ibaresi doğrudan ürünün ambalajı üzerinde olabileceği gibi, ürünün
bulunduğu rafın önündeki fiyat kartında da yer alabilir.
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Daha iyi karşılaştırma yapabilmek adına, ürününün
birim fiyatının belirtilmiş olması da yasal bir zorunluluktur. Yani bu ikinci fiyatın hesaplanmasında söz
konusu ürünün fiyatı, ürünün büyüklüğüne göre bir kilo
veya 100 gramına tekabül eden birim fiyatına dönüştürülür. Bu sayede farklı ebatlardaki yoğurt kaselerinin,
portakal filelerinin veya çikolata tabletlerindenhangisinin daha pahalı ve hangisinin daha ucuz olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
Öneri: Eğer bir dükkanda bir ürün üzerinde fiyat
ibaresi göremiyorsanız satıcıyı veya şube müdürünü
durumdanhaberdar ediniz.

Üretici bilgileri
Ambalajlanmış olan gıda maddelerinin üzerinde üreticinin veya ambalajlayanın veya satıcının adı veya firma
ismi, ayrıca adresi yer almalıdır. Ambalajsız ve tek
olarak satılan gıda maddelerinde böyle bir zorunluluk
yoktur. Fakat ambalajsız satılan meyve ve sebzelerde
menşei ülke bilgisi yer almalıdır.
Öneri: Genellikle gıda maddeleri ambalajının üzerinde
yer alan isim ve adresler, ürünün gerçekten nereden
geldiğine dair güvenilir bilgi vermemektedir.
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Besin öğeleri ve besin değerleri
Artık ambalajlar üzerinde besin öğeleri ve değerleri
hakkında daha sık olarak bilgiler yer almaktadır. Bu
bilgilerin standart olarak kullanılmasını sağlayan bir
Avrupa düzenlemesi mevcuttur. Böylece herkes kalori,
yağ, protein, karbonhidrat ve tuz/sodyum, şeker veya
doymuş yağ asitleri gibi diğer besin öğelerinin miktarı
hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
Besin değerleriyle ilgili bilgiler vermek ancak belirli
koşullar altında mümkün olabilmektedir. Örneğin eğer
ürünün kalori değeri en az yüzde 30 oranında azaltıldı
ise, ürün etiketine «enerjisi azaltılmış» ibaresini yazabilirsiniz.
Reklamlarda da sağlıkla ilgili söylemler tercih edilmektedir: «Health Claims-talimatnamesi» ne göre, gıda
maddeleri üreticileri ürünlerini ancak belirli koşullar
altında bu tür ifadeler ile tanıtabilirler. Bu tür iddiaların
ön koşulu, bunların bilimsel olarak kanıtlanmış olmasıdır.
Öneri: Alacağınız ürünü lütfen dikkatle inceleyiniz:
«Enerjisi azaltılmış» ibaresinin anlamı, gıda maddesinin su veya daha fazla katkı maddesi ile çoğaltılmış
olması veya «yağı azaltılmış» olan bir yoğurdun çok
fazla miktarda şeker ihtiva etmesi olabilir.
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Şişmanlatıcılara karşı renkli uyarı kartı

Şişmanlatıcılara karşı renkli uyarı kartı
Tüketici haklarını koruma merkezleri, her bir tüketicinin
gıda maddelerinin içeriğindeki belirli besin öğelerini
kendisinin değerlendirebilmesi için renkli uyarı kartları
geliştirmiştir. Bu renkli uyarı kartları sayesinde örneğin
kahvaltılık mısır gevreklerinin şeker miktarının veya
hazır pizzadaki tuz veya yağ oranın fazla yüksek olup
olmadığını çabucak ortaya çıkarabilirsiniz.
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Bu küçük «çek kartı», trafik lambası renkleri ile hangi
miktarların sakıncasız, kabul edilebilir ve hangisinin
çok yüksek olduğunu göstermektedir. Böylece daha
alışveriş yaparken, hangi ürünün çok fazla tüketilmemesi gerektiğini anlamış olursunuz. Yapmış olduğu
alışverişi evinde incelemek isteyenler www.ampel
check.de Web-adresindeki online-hesaplayıcıdan yardım alabilir.
Öneri: Uyarı kartı ve «şişmanlatıcıların izinde» («Dickmachern auf der Spur») başlıklı broşürü ücretsiz olarak
Tüketici haklarını koruma merkezine ait tüm danışma
yerlerinden temin edebilirsiniz (bkz. sayfa 152’deki
tüm adresler).
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Sağlıklı beslenmek
eğlencelidir ve sizi
zinde tutar!

Sağlıklı beslenmek eğlencelidir ve sizi zinde tutar!

Sağlıklı beslenmek aslında o kadar da zor değildir. Sık
sık değişiklikler yapan ve taze ve işlenmemiş gıda maddelerini yemeyi tercih eden bir kişi doğru yolda demektir. Ayrıca bu tür bir beslenme tarzında arzu edilmeyen
malzeme ve katkı maddelerinin gizlice mutfağımıza
girme şansları da kalmaz. Ve yemeği birisiyle beraber
pişiriyorsak, daha yemeğin hazırlık ve elbette afiyetle
yeme aşamasında daha çok eğlenebiliriz. Fakat çevremize şöyle bir baktığımızda etrafta sayıları gitgide
artan şişman – ve bazen de hasta – yetişkinler ve
çocuklar görürüz. Acaba sağlıklı beslenmek göründüğü
kadar kolay bir şey değil mi? Bu yüzden sağlıklı beslenmenin ne şekilde gerçekleştirilebileceği ve hangi besinleri daha az yememiz gerektiği konusunda sizi kısaca
bilgilendirmek istiyoruz.

Her gün tüketmemiz gereken besinler
Günlük öğünlerimizde en fazla meyve ve sebze tüketmeliyiz. Bu tür besinler düşük kalorilidir ve bol miktarda vitamin, mineral, lif ve fitokimyasal maddeler
içermektedirler.
Lifler, uzun süre tokluk hissi veren ve sindirimi destekleyen bitkisel öğelerdir. Ve şaşırtıcı olan bir konu daha:
Meyve ve sebzeler sadece içerdikleri bol miktardaki
vitamin ve minerallerden dolayı sağlığımız için büyük
önem arz etmektedirler. Biber, taneli meyveler,havuç,
kırmızı lahana gibi meyve-sebzelerin çeşitli renkleri
veya soğan, sarımsak, pırasa veya diğer lahana türlerinin güçlü aromaları da küçük birer mucizevi varlıklardır.
Bu küçük mucizevi varlıklara «fitokimyasal maddeler»
denir ve bunlar hastalıklara karşı vücudu korurlar,
kolesterol düzeyini ve kan basıncını düşürürler, ayrıca
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vücuttaki iltihapları söndürürler. Fakat tüm bunların
gerçekleşmesi için gerçek anlamda meyve ve sebzeler
tüketmeliyiz. Vitamin, mineral, lif veya fitokimyasal
maddeleri kapsül, hap veya toz şeklinde izole olarak
yutmamız yeterli değildir.
Tüketici Haklarını Koruma merkezleri ayrıca meyve ve
sebze türlerinin mevsiminde tüketilmesini de tavsiye
etmektedirler. Zira mevsimindeki meyve ve sebzelerin
lezzeti daha fazla, fiyatları düşük ve içeriğindeki besin
değerleri de daha yüksek olur.

3

Öneri: Siz veya çocuklarınız çok az miktarda meyvesebze tüketiyorsanız, bir düzenleme yapın ve çiğ gıdalardan oluşan bir tabak hazırlayın: Çeşitli meyve ve
sebzeleri küçük dilimler halinde doğrayın ve bunları
kaseye veya büyük bir tabağa yayın. Yanına yoğurt, çiğ
krema, taze baharat, sarımsak, karabiber ve tuzdan
oluşan bir sos, meyveler için biraz bal ilavesiyle yine
yoğurttan bir sos hazırlayın. Meyve-sebze tabağınızın
ne kadar çok rağbet göreceğine şaşıracaksınız!
Hububatlara da beslenmede önemli bir yer ayırmak
gerekir. Hububatlar zindelik ve sağlık için vazgeçilmez
olan vitamin ve mineraller, ayrıca çok miktarda tok
tutan lifler açısından zengin gıdalardır. Bu gruptaki
yiyecekleri tüketirken önemli olan yanında bolca su
içmektir – ancak bu konuya ileride tekrar değineceğiz.
En fazla lif oranı, vitamin ve mineraller kepekli tahıllardan yapılan ürünlerde mevcuttur. Buna karşı beyaz un
neredeyse sadece nişastadan ibarettir ve neredeyse
hiçbir besleyici özelliği yoktur.
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Öneri: Hamur işleri yaparken üçte iki oranında beyaz
un ve üçte bir oranında kepekli un kullanınız. Pişireceğiniz ekmek, kek veya gözlemenin tadı hemen hemen
aynı olur, fakat böylece daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Veya taze meyve, yoğurt ve sütle tüketeceğiniz
çeşitli kepekli tanelerden oluşan bir müslinin tadı hem
nefistir hem de sağlık açısından çok yararlıdır.
Süt ve süt ürünleri protein, vitamin ve mineral, bilhassa kemiklerin yapı taşı olan kalsiyum açısından
zengin olan hayvansal kökenli gıda maddeleridir.
Kalsiyum tüketimi her yaştaki insan için önemlidir –
kemiklerin gelişmesi gereken çocukluk dönemi ve
kemiklerin uzun yıllar sağlam kalması gereken erişkinlik dönemi. Marketlerdeki buzdolaplarında süt ürünleri
açısından zengin bir çeşit yelpazesi sunulmaktadır: Süt,
yoğurt, süzme yoğurt, envai çeşit peynir – bunların her
biri değerli kalsiyum kaynaklarıdır.
Öneri: Süpermarketlerin soğutucularında sunulan
meyveliyoğurtlar, pudingler, sofralık süzme yoğurtlar
ve diğer sütlü tatlılar genellikle fazla miktarda şeker
içerirler. Bu tür ürünler hem sağlıksızdır, hem de bun
laragereğinden fazla para ödemek zorunda kalırsınız.
Bunun yerine doğal yoğurt veya kese yoğurdun içine
taze meyve ile biraz şeker veya marmelat ilave ederek
hem daha sağlıklı beslenmiş, hem de meyveli yoğurdunuzu daha ucuza mal etmiş olursunuz!
Katı ve sıvı yağlar sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez
besin maddeleridir, zira onlarsız bazı vitaminleri vücudumuza almamız mümkün olmazdı. Önemli olan tükettiğimiz yağın miktarı ve türüdür. Mesela kolza, keten
tohumu, soya veya zeytinyağı gibi bitkisel yağlar kalp
ve kan dolaşımı hastalığına karşı bizi koruyan yağ
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asitleri içermektedirler. Eğer salatalarınızı bu tür yağlarla tatlandırıyorsanız, sağlığınız için çok şey yaptınız
demektir.
Sucuk, kremalı veya kremşantili pasta, çikolatalı fındık kreması, pizza veya diğer hazır yiyecekler, cips,
hazır patates kızartması, dondurma veya çikolata gibi
işlem görmüş olan gıda maddeleri ise çok miktarda
gizli yağlar ihtiva etmektedirler. Bunlar aynı zamanda
kötü şöhrete sahip şişmanlatıcı gıdalardır. Bu tür gıda
maddeleri sağlık için pek de yararlı olmayan çok miktarda doymuş yağ asitleri ihtiva etmektedir. Bu tür
ürünleri az tüketmelisiniz.

3

Öneri: Tüketici Koruma Merkezlerinden, çeşitli gıda
maddelerinde hangi miktarlarda şeker ve yağ gizlenmiş
olduğuna dair bilgi veya bunu gösteren listeler edinebilirsiniz. Lütfen bu konuda bilgi edinin!
İçecekler, bilhassa da su en önemli gıda maddeleriarasında yer almaktadırlar – buna şaşırmamak lazım, zira
bir bebeğin yüzde 80’i, bir yetişkinin yüzde 60’ı ve bir
yaşlının yüzde 50’si sudan ibarettir. Sıvı yetersizliğinin
bir insan vücüdu için sorunlara neden olacağını anlamak hiç de zor değildir. Günlük iki litreliksu ihtiyacını
içme suyu, maden suyu, meyveli soda veya meyve çayı
gibi düşük kalorili içeceklerle karşılamak en iyisidir.
Öneri: Kolalı içecekler, limonata, buzlu çay, meyve nektarı veya meyve suyu gibi birçok içecek yüksek oranda
şeker içermektedir. Diğer yandan süt, kakaolusüt veya
saf meyve suyu gibi içecekler fazla miktardabesin
öğesi içerdiğinden, susuzluğu gidermeye yardımcı olamamaktadır.
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Her gün tüketmek zorunda olmadığımız
besinler
Et, tavuk, balık ve yumurta bol miktarda hayvansal
proteinihtiva etmektedir, fakat bunları hr gün
tüketmekzorunda değiliz. Haftada bir veya iki gün et,
sucuk, tavuk veya yumurta yemek yeterlidir, fazlasını
tüketmeksağlığa zararlı da olabilir. Yeterli miktarda süt
ürünü ve peynir tüketen bir kişi et, tavuk ve yumurta
yemek zorunda kalmaz. Balık, bilhassa da deniz balığı
proteinin yanı sıra çok önemli bir iyot kaynağıdır. Bu
mineral tiroit bezinin iyi çalışması için çok önemlidir.
Bu yüzden haftalık yemek listemizde bir veya iki kere
deniz balığı yer almalıdır. İyot alımını arttırmak için
mutfağımızda iyotlu tuz da kullanılmalıdır.
Öneri: Tüketici Haklarını Koruma Merkezi, eti iyi bir
kasaptan ve markalı et programı dahilinde satın almayı
önermektedir. «Ucuz ürünler» her zaman için iyi bir
kalite arz etmemektedir, zira bu tür et üretimlerinde
genellikle hayvan sağlığı ve hayvan hakları ihmal edilmektedir. Yine aynı sebepten dolayı mühür baskısının
ilk rakamı 0 veya 1 olan yumurtalar tercih edilmelidir,
bunun anlamı bu tavukların ekolojik veya serbest arazide yetiştirilmekte olduklarıdır.
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Tüketmemiz gerekmeyen besinler
l Şekerlemeler
l Limonatalar, kolalı içecekler, buzlu çay,
enerji içecekleri
l Cips gibi tuzlu ve yağlı krakerler
l Alkol
l Patates kızartması ve diğer yağlı Fast-Food-gıdaları
l Özel çocuk ürünleri

3

Bu tür gıda maddeleri fazla miktarda şeker veya yağ,
bazen de fazla miktarda tuz ihtiva etmektedirler. Bu
tür besin maddeleri ile beslenen bir insan en başta şişmanlar. İleride kalp-kan dolaşımı hastalıkları, sırt problemleri veya diyabetik gibi diğer sorunlar ortaya çıkar.
Ne kadar çok sağlıksız besinler tüketirsek, bizi zinde
ve sağlıklı tutan meyve ve sebze ve diğer önemli besin
maddeleri gibi besinleri yemeğe daha az hevesli oluruz.
Öneri: Arasıra canınız kızarmış patates, şekerleme veya
cips çekebilir, bunları ara sıra tüketebilirsiniz – elbette
aşırıya kaçmamak koşuluyla!
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Rehber: Beslenmeyle ilgili diğer ayrıntılı bilgiler için
rehberlerimizden faydalanabilirsiniz
l «En başından itibaren sağlıklı beslenme»
(«Gesunde Ernährung von Anfang an»)
l «Ayı gücünde çocuk besin ürünleri»
(«Bärenstarke Kinderkost»)
l «Susuzluğu giderici su» («Durstlöscher Wasser»)
l «Kilonuz kontrol altında» («Gewicht im Griff»)
l «Besin takviyeleri» («Nahrungsergänzungsmittel»)
l «Sağlıklı mutfak» («Vollwertküche»)
l «Çocuğunuz nasıl zayıflar»
(«Wie Ihr Kind abnehmen kann»)

Alışveriş rehberimizde bir sürü şekerli ve yağlı şişmanlatıcı ürüne yer vermemiz elbette size biraz tutarsız
gelebilir. Fakat görüşümüze göre, herkes ama herkes
ne yiyip – ne yemiyeceğine – kendisi karar vermelidir.
Ayrıca burada önemli olan tüketilen miktardır – arasıra
bir parça çikolata yemenin zararı olmaz – ama her gün
yarım tablet çikolata yemenin çok zararı olur.
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Gıda denetimi ve şikayet etme
Her bir Federal Eyalette gıda maddelerinin üretimini ve
satışını denetleyen merciler vardır. Bu merciler üretimi
ve satış yerlerini denetler, ürünlerin hijyen ve kusursuz
etiketlenme durumunu kontrol eder, gıda maddelerine
ait numuneleri tahlil edip, tüketici şikayetlerini ele alırlar. Bu kurumlar kozmetik ürün, tabak çanak, giyim,
oyuncak, deterjan ve temizlik ürünleri ve gıda maddelerinin ambalaj materyalleri gibi gereçleri de denetlemekle yükümlüdürler.
Bu yüzden bozulmuş veya tadı tuhaf olan gıda maddelerini, dükkan veya restoranlardaki hijyene aykırı
durumları veya dükkan veya restoranlardaki yanlış etiketlenmiş gıda maddelerini hemen yerinde şikayet
etmenizi veya Federal Eyalete bağlı yetkili kurumlara
bildirmenizi şiddetle öneririz. Böylece üretim ve satıştaki zayıf yönler ve ihmaller ortaya çıkarılmış olur.
Yerinde şikayette bulunmak veya denetleme merciine
durumu bildirmek – sorunun cinsine göre doğru olan
tercihte bulunmak gerekir. Örneğin rafta ambalajı yırtılmış bir paket makarna görürseniz, elbette bunu gıda
denetim kurumuna bildirmezsiniz. Fakat mesela aynı
dükkanda üst üste üç kere küflenmiş bir yoğurt veya
tüketim tarihi dolmuş bir paket kıyma ile karşılaşırsanız, denetleme kurumunun söz konusu dükkanı veya
üretim yerini tekrar gözden geçirmesi iyi olabilir.
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Bir denetleme kurumuna şikayette bulunmanız ücretsizdir. Laboratuarda şikayette bulunduğunuz bir gıda
maddesine tahlil yapılması ve herhangi sakıncalı bir
sonucun ortaya çıkmaması durumu değiştirmez.
Denetleme kurumları özel incelemeler için yetkili değildirler. Mesela bahçenizden topladığınız sebzenin
zehirli maddeler içerip içermediğini veya iki yıldır derin
dondurucunuzda sakladığınız etin yenilebilir olup
olmadığını bilmek istiyorsanız, kendinize özel bir laboratuar kurmalısınız. Fakat dikkat: bu size pahalıya mal
olabilir!
Öneri: Eğer herhangi bir dükkan, restoran, üretim yeri
veya ürün hakkında şikayette bulunmak istiyorsanız ve
bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bulunduğunuz
Federal Eyaletteki Tüketici Koruma Merkezine başvurunuz. Burada size gerekli olan telefon numaralarını ve
adresleri vereceklerdir.

4

EAN-kodunun sırrı
Ambalajlı gıda maddelerinin üzerinde yer alan ve altlarında bir sıra rakam olan siyah çizgilere EAN-kodu
denir. Şimdiye kadar danışma kapsamında birçok
tüketici bu çizgilerin gizli ve önemli bilgiler ihtiva edip
etmediğini sormuştur. EAN-kodu sadece söz konusu
ürünün uluslar arası ürün kodudur. Bu barkod kasada
barkod tarayıcı cihazlarla ürün fiyatının okunmasını
sağlar, ayrıca satıcıya da ürünün stok durumu hakkında
bilgi verir, böylece satıcı zamanında ürünü tekrar sipariş edebilir.
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Öneri: EAN-kodunun ilk rakamları ülke kodlarıdır, fakat
buna rağman ürünün üretildiği ülkeyi veya menşei
ülkesini bu rakamlarla tespit edemezsiniz. Birçok firma
belirli bir ülkede temel bir numara talep ederler. Böylece ürün üzerindeki ilk rakamlar Almanya’ya ait olup,
söz konusu gıda maddesi Asya’da üretilmiş olabilir.

Acaba bunun anlamı nedir …?
Gıda maddelerinin ambalajları üzerindeki içindekiler
listesinde bazen kolaylıkla anlayamayacağımız terimler
yer alır. Burada size Tüketici Koruma Merkezlerinde en
sık sorulan terimlerin anlamlarını açıklayacağız.
Antioksidan maddeler gıda maddeleri ile oksijen arasındaki reaksiyonu engellerler. Bunların çoğu bitkisel
kaynaklıdır veya suni olarak üretilirler.
Kimozin dana midesinden elde edilen ve peynir üretiminde kullanılan bir enzimdir. Günümüzde kimozin
genellikle mikroorganizmalar yardımıyla üretilir.
Emulgatörler gıda maddesinin içersinde maddelerin
birbirine bağlanmasını sağlayan, fakat su ve yağ gibi
diğer maddelerle birleşmeyen bir katkı maddesidir.
Bunlar hayvansal olduğu gibi bitkisel hammaddelerden
de elde edilebilirler. Sıklıkla alerjiye neden olan bir
besin maddesi olmadığı sürece – maalesef bu katkı
maddesinin elde edildiği ana maddenin belirtilmesi
yasal bir zorunluluk değildir.
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Jelleştiriciler sıvıların koyulaşmasını sağlamak için kullanılırlar. Jelleştiriciler bitkisel ve hayvansal hammaddelerden elde edilirler. Jelatin mesela hayvansal katkı
maddesi sınıfına girer ve Almanya’da BSE krizinden
bu yana çoğunlukla domuz ürünlerinden elde edilir.
Nüfus çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde jelatin özel
koşullar altında sığır ürünlerinden üretilir, fakat Müslümanlar ve vejetaryanlar için sorun teşkil etmeyen çok
sayıda bitkisel kaynaklı jelleştirici maddeler de mevcuttur.

4
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Bitkilerden veya bakteriler yardımıyla elde edilen
jelleştiriciler:
Adı (E-Numarası)

Menşei

Kullanım yeri:

Aljinik asit (E 400)

(Esmer su yosunu)

Tatlının jölesinde, pudinglerde

Alginat (E 401–405)

(Esmer su yosunu)

İçi doldurulmuş hamur işleri,
pastalar için suni meyveler,
şekerli mamüller

Agar-Agar (E 406)

(Kırmızı deniz
yosunu)

İçi doldurulmuş hamur işleri,
şekerli mamüller, et ve balık
konserveleri

Karragenan (E 407)

(Kırmızı deniz
yosunu)

Hazır tatlılar, şekersiz diyet
marmelatlar

Pektin (E 440)

(Elma posası, limon
kabuğu)

Şekerli mamüller, marmelatlar

Guar zamkı (E 412)

(bitki tohumlarından) Dondurma, soslar, salata sosu

Taragakant zamkı (E 413)

(bitki kabuğundan)

Ksantan zamkı (E 415)

(şeker ve bakteri
Ketçap, çorbalar, soslar,
fermentasyonundan) pudingler, dondurma, içecekler,
konserveler

Baharatlı soslar, dondurma,
jölemsi şekerlemeler

Öneri: «E-numaralarının anlamı nedir?» («Was bedeuten die E-Nummern?») adlı broşürü tüm Tüketici Haklarını Koruma Merkezlerinden temin edebilirsiniz. Bu
broşürde AB’de kullanılan tüm katkı maddeleri özetle
açıklanıyor ve bunların bitkisel, hayvansal ve suni maddeler ile üretilebildiklerine dair bilgiler aktarılıyor. Bu
bilgilerin yanı sıra her bir katkı maddesi için sağlıkla
ilgili bir değerlendirme de yapılıyor.
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Ürün listelerinin içerikleri:
Aşağıda ürün listesinde belirtilen gıda maddeleri,
üreticinin vermiş olduğu bilgi doğrultusunda
l kasaplık hayvandan elde edilmiş et, yağlar, sıvı
yağlar veya başka maddeler ihtiva etmemektedir,
l kasaplık hayvandan elde edimiş katkı
maddelerinden aridir,
l alkolden elde edilmiş ilave maddelerden aridir,
l aynı zamanda bileşen madde olarak veya yukarıda
adı geçen maddelerden aridir.
Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor:
Aşağıda zikredilen ürünler kiraz rakısı, rom veya
yumurta likörü gibi alkollü maddeler ihtiva etmez.
Fakat birçok ürün, alkol taşıyıcısı temeli üzerine imal
edilmiş olan aroma maddeleri içerir. Avrupa gıda maddeleleri hukukuna göre taşıyıcı maddenin türü ambalaj üzerinde belirtilmek zorunda değildir. Elde edilen
üründeki alkol miktarı o kadar düşüktür ki, ne alkolün
tadını alabilirsiniz, ne de sarhoş edici bir etki hissedersiniz. Aromalı gıda maddelerinden vazgeçip vazgeçmeyeceğinize kendiniz karar vermelisiniz. Aynı durum
sirke için de geçerlidir, sirkenin içinde de çok az miktarda alkol kalıntısı mevcut olabilir.
Berrak meyve suları jelatin ile arıtılır. Meyve suyu
üreticilerine olası böyle bir durumu tarafımıza bildirmelerini ve ürün listesinde yer alan bu tür meyve sularını
bir yıldızcık* ile işaretlemelerini rica ettik. Söz konusu
jelatin, ambalajlara boşaltılmadan önce meyve suyundan ayrıştırılıp, çıkarılmaktadır.
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Peynir genellikle labferment yardımıyla üretilir. Katı
vejetaryanların bu tür peynir çeşitlerini tercih etmek
istememelerini göz önünde bulundurarak, bu tür peynirleri – üreticisinin verdiği bilgiye uygun olarak – yeşil
bir yıldızcık* ile işaretledik.
Eğer gıda maddeleri üreticileri helal-sertifikalı gıda
maddelerini satışa sundular ise, bunları da ürün listesinde belirttik.
Eğer ürünler üzerinde «vegan» ibaresi yer alıyorsa, bu
ürünün süt, tereyağı, yumurta ve bal dahil olmak üzere,
hiçbir hayvansal madde içermediği anlamını taşır.
Örganik olarak üretilmiş olan gıda maddeleri üreticiler tarafından grüner Punkt x – yani yeşil nokta veya
beyaz bir daire ile işaretlenirler.

5

Bir gıda maddesinin tarifi değişebilir, bu yüzden içindekiler listesine dikkatle bakmanız her zaman için
önemlidir.
Son olarak: Birçok ürünün adı yanlış yazılmıştır, örneğin «süss» veya «Strasse» veya «gross». B
 urada söz
konusu olan ürün adı olduğu için, üreticilerin belirlemiş oldukları orijinal isimleri aynen aktardık.
Derlenen bilgiler 2008 ilkbaharına aittir. Bir çok üretici
firma ürünlerinin içerik malzeme listelerini web sayfalarında ayrıntılı olarak vermektedir- bu sitelere başvurursanız en güncel bilgilere ulaşırsınız.
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Türkçe olarak birkaç açıklama
Aşağıdaki ürün listesinde belirtilen gıda maddeleri,
üreticinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda,
l kasaplık hayvandan elde edilen et, yağ ve sıvı yağ
yada diğer maddelerden
l kasaplık hayvandan elde edilen katkı maddelerinden
l alkolden elde edilen ilave maddelerden
l ayrıca bileşen madde olarak da, yine yukarıda adı
geçen maddelerden aridir.
Fakat şu hususlara da dikkat etmelisiniz:
l Tarifler çabuk değişebilir. Bundan dolayı içindekiler
listesini her zaman için dikkatlice incelemelisiniz.
l Aroma maddeleri, alkol taşıyıcısı bazında imal edilmiş olabilir. Bu yüzden tereddüdü olan kişi, aroma
maddeleri içeren gıdalardan uzak durmalıdır.
l Sirke genellikle ürün çıkışı alkol olan ürünlerden
elde edilir. Bundan dolayı sirke, az miktarda alkol
içerebilir.
l Meyve suları jelatin ile arındırılmış olabilir, bunun
için ürün listesindeki ilgili açıklamaları dikkate alınız.
Diğer sorularınız için bulunduğunuz eyalete bağlı
tüketici merkezini arayabilirsiniz.
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Ürün gruplarına genel bir bakış:
l Bebek ve çocuk besinleri
l Hamur işleri için hazır karışımlar ve diğer
malzemeler
l Ekmek, ekmekçik (Brötchen) ve diğer
unlu mamüller
l Hazır ürünler
l Katı ve sıvı yağlar
l Meyve suları ve serinletici içecekler
l Baharatlar, çeşniler, mayonez, hardal
l Peynir
l Kahve, kahve karışımları, kakao, çay
l Kurabiye ve kekler
l Krakerler ve atıştırmalık ürünler
l Reçeller, kahvaltılık tatlı kremalar, tatlandırıcı ve
kıvam verici maddeler
l Süt ürünleri
l Müsli, kahvaltılık gevrekler, tahıllar
l Makarna, pirinç, Gnocchi ve diğer nişastalı ürünler
l Baharatlı ekmek üstü kahvaltılıklar ve diğer
kahvaltılık ürünler
l Tatlılar ve tatlı sosları
l Şekerli mamüller ve dondurma

5

Üretici bilgilerine dayanan ürün listelerini titizlikle
 ontrol ettik. Fakat yine de önemli olan, sizin ürün
k
üzerindeki içindekiler listesini dikkatlice okumanızdır.
Ürün terkiplerinin değişmesiyle, içindeki malzemeler
de değişebilir.
Ürün listelerinin eksiksiz olduğuna dair bir iddiamız
yoktur.
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Bebek ve çocuk besinleri
DE-VAU-GE
BabyTime
Milchbrei x : Grieß, Früchte, Keks, Banane
Baby-Gläschen (größtenteils x ): Frühkarotten und
Kartoffeln, Mildes Gemüseallerlei, Karotten, Mildes
Früchteallerlei, Williams-Christ-Birne, Banane in Apfel,
Vollkorn-Früchteallerlei, Feines Früchtemüsli, Feiner
Reisbrei mit Früchten, Apfel-Banane-Zwieback, Quark +
Frucht Apfel-Banane, Joghurt + Frucht Pfirsich-Maracuja
(nicht x ), Abendbrei Grieß-Vanille, Abendbrei Keks,
Tomatengemüse mit Nudeln
Säfte (größtenteils x ): Milder Apfel (nicht x ), Karotten,
Vitamin-C, Rote Früchte, Pfirsich mit Maracuja
Tee & Saft x : Fenchel & Apfel, Melissen & Apfel
Evers Naturkost x
Babygläschen: Karottenmus, Wurzelgemüse, Sieben
korn mit Früchten, Birne mit Hafer, Birne-Apfel, Mischgemüse, Apfel-Kirsche, Apfel-Banane, Feines Gartengemüse, Früchtemüsli, Feiner Obstbrei, Baby-Apfel,
Wichtelbrei, Kürbiscreme, Baby-Brokkoli, BabyGemüse ohne Karotte, Baby-Birne, Pastinakencreme,
Abendbrei Apfel-Hafer-Vanille, Abendbrei FrüchteHafer, Pfirsich-Dinkel, Fruchtallerlei
Junior-Gläschen: Mischgemüse mit Spaghetti,
Gemüseallerlei mit Hirse
Babysäfte: Möhren, Obst-Möhren, Apfel mit Melisse
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Hipp
Säfte x : Banane-Apfel*, Milder Apfel*, FrüchteKarotte*, Reine Karotte
Fruchtsaftgetränke*: Pfirsich-Banane, Rote Früchte,
Vitamin C, Erdbeere-Himbeere
Tee und Frucht*: Fenchel-Tee mit Apfelsaft, Hagebutten-Tee mit rotem Früchtesaft, Rotbusch-Tee mit Pfirsich-Apfelsaft
Frucht-Schorle* x : Apfel, Rote Früchte mit Apfel
Tee im Aufgussbeutel x : Fenchel, Kräuter
Teegetränke: Wohlfühl-Tee fürs Bäuchlein, Gute-NachtTee, Baby-Fenchel-Tee, Bäuchlein-Tee, Apfel-MelissenTee*, Fenchel-Tee, Früchte-Tee, Waldfrüchte-Tee
Früchte, überwiegend x : Milder Apfel*, WilliamsChrist-Birnen, Heidelbeeren in Apfel*, Birne in Apfel*,
Pfirsiche*, Äpfel mit Bananen, Banane und Pfirsich in
Apfel*, Aprikose in Apfel*, Bio-Banane*, Früchte-Dessert*, Erdbeere mit Himbeere in Apfel*, Früchte-Salat*,
Williams-Christ-Birne in Apfel*
Frucht-Pause x : Birne in Apfel, Pfirsich in Apfel, Erdbeere-Heidelbeere in Apfel, Aprikose in Apfel*, Banane
in Apfel
Sonnenfrüchte*: Pfirsich-Mango, Apfel-Mandarine,
Apfel-Waldbeere
Frucht und Getreide, überwiegend x : Apfel-Traube mit
Reis*, Apfel-Banane mit Babykeks, Pfirsich in Apfel mit
Reis*, Feiner Obst-Brei*, Feines Bircher Muesli*, Hafer
in Apfel*, Erdbeere in Apfel, Apfel-Bananen Muesli*,
Apfel-Pfirsich*, Apfel-Banane*
Kleine Mehlspeise x : Kaiserschmarrn in Apfelmus*,
Milchreis Apfel
Früchte Duett* x : Pfirsich-Aprikose mit Quark-Creme,
Joghurt auf Früchten
Guten Morgen-Muesli x : Erdbeere-Joghurt, FrüchteJoghurt*

5
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Frucht und Joghurt x : Erdbeere-Himbeere, Aprikose,
Heidelbeere in Apfel*, Banane und Pfirsich in Apfel*
Früchte-Freund* x : Banane-Pfirsich in Apfel, Birne in
Apfel
Gemüse x : Reine Pastinaken, Reine Früh-Karotten,
Blumenkohl mit Kartoffeln, Rahm-Spinat mit Kartoffeln,
Gemüse-Allerlei, Zartes Gartengemüse, Karotten mit
Mais, Früh-Karotten mit Kartoffeln, Gemüse-Risotto,
Kürbis-Gemüse
Menüs nach dem 4. Monat x : «Pasta Bambini» Penne
mit Tomaten und Zucchini
Menüs ab dem 8. Monat x : «Pasta Bambini» Spaghetti mit Tomaten und Mozzarella, «Pasta Bambini»
Gemüse-Lasagne, Bunter Kartoffelauflauf
Menüs ab dem 12. Monat x : «Pasta Bambini» Rigatoni
Napoli, «Pasta Bambini» Tagliatelle in Spinat-KäseSauce
Menüs ab dem 15. Monat x : «Pasta Bambini» Sternchennudeln mit italienischem Gemüse
Menüs ab 1 1/2 Jahren x : «Pasta Bambini» GemüseLasagne
Kinder-Pasta x : Rigatoni Napoli, Mini-Rigatoni in
Gemüse-Sahnesauce, Sternchennudeln mit italie
nischem Gemüse, Spaghetti mit Tomaten und Mozzarella, Muschelnudeln mit Tomaten und Zucchini
Cremesuppen x : Tomaten, Gemüse
Getreide-Breie x : Schmelz-Reisflocken, Kinder-Grieß,
Hafer-Flocken Guten Morgen Brei, Bircher Muesli*,
Guten Morgen Muesli
Milchbreie x *: Banane-Zwieback mit Vollwertflocken*,
Kindergrieß, Feine Früchte*, Grießbrei Banane mit Vollwertflocken*, Kinderkeks mit Vollwertflocken, Hafer
Apfel mit Vollwertflocken*, Schoko-Banane*
Gute Nacht Breie x : Apfel, Babykeks, Grießbrei Früchte,
Grießbrei Vanille, Grießbrei Schoko, Milchreis Vanille
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Schlaf gut! x *: Milde Karotten mit Mais, Mildes
Gemüse mit Reis, Mildes Kartoffelgemüse, Mildes
Gartengemüse
Früchte-Freund-Riegel*: Banane-Apfel mit Calcium,
Rote Früchte mit Eisen, Apfel-Birne mit Vit. C & E
Gebäck x : Baby Zwieback, Baby Keks, Kinder Keks,
Kinder-Reiswaffeln
Knusperflakes: Crispy Croco, ChoColumbus, Honey
Moby
Säuglingsmilchnahrungen x *: Hipp Pre, Hipp 1,
Hipp 2, Hipp 3
Guten-Morgen-Fläschchen x /Gute-NachtFläschchen x *

* Peynir altı suyu, hayvansal peynir mayasından elde
edilmiş olabilir.

* Meyve suları jelatin ile arındırılmış olabilir.

5

kinella
Säfte: Karottensaft, Milder Apfelsaft, Traube-Apfel-Saft,
Orange-Karotte ACE, Apfel-Banane, Pfirsich-Karotte in
Birnensaft, Gelber Früchtetrank, Multivitamin-Mehrfruchtsaft, Banane-Karotte, Apfel-Mango-Sanddorn,
Banane-Früchte, Roter Früchtetrank, Früchte C, BirneHolunder, Früchtesaft mit Eisen, Früchtesaft mit Vitamin C, Mehrfruchtsaft Birne-Banane-Orange
Schorle: Apfel-Fruchtschorle, Traube-Birne-Fruchtschorle, Traube-Apfel-Kirsch-Fruchtschorle, TraubeBirne-Himbeer-Fruchtschorle
Tee & Frucht: Kräutertee mit Apfelsaft, Fencheltee mit
Apfelsaft, Melissen-Kamillentee mit Traubensaft, Waldbeeren- in Birnensaft mit Hagebuttentee, Salbeitee mit
Trauben- und Apfelsaft
Punsch: Kinderpunsch
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Kölln
Kölln
Schmelzflocken x
Pomps
Kindergrieß
Milupa
Säuglingsmilchnahrung Aptamil: 2, 3, HA 2, HA 3,
Kindermilch plus
Säuglingsmilchnahrung Milumil: 1*, 2*, 2 Vanille*, 3*,
3 Frucht & Getreide*, HA 1*, HA 2*, HA 3*, Kindermilch
plus
Spezialnahrungen Milupa: Pregomin AS, SOM, GES 60,
Heilnahrung
Milchbreie nach dem 4. Monat Aptil: Grieß
Milchbreie nach dem 4. Monat Milupa: Banane-Birne
Grieß, Banane, Feiner Milchreis, Grießbrei, Schlaf Gut
Getreide-Banane, Schlaf Gut Getreide-Birne
Milchbreie ab dem 6. Monat Aptil: Dinkel Reis,
Hirse Reis
Milchbreie ab dem 6. Monat Milupa: Schoko, BirneZwieback, Butterkeks-Biskuit, Früchte, Grießbrei,
Schlaf Gut Vollkorn Keks, Schlaf Gut Vollkorn-Früchte
Milchbreie ab dem 8. Monat Aptil: Weizen-Hirse-Hafer
Milchbreie ab dem 8. Monat Milupa: Stracciatella,
Apfel-Vanille, Grießbrei, Schlaf Gut Vollkornhafer-Apfel,
Schlaf Gut Vollkorn-Honig
Guten Morgen Milchbreie: Joghurt-Frucht Müsli, Müsli
Mehrkorn
Getreidebreie nach dem 4. Monat x : Dinkelflocken,
Haferflocken, Reisflocken
Getreidebreie ab dem 6. Monat x : Grieß, 3-Korn
Knabbereien: Kinder-Zwieback, Kinder-Getreidekeks
Tee: Bauchwohl, Apfel-Melissen
(...)
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l Listelerin tamamı «Einkaufsführer für Muslime»
adlı Almanca dilindeki rehberde yer almaktadır.
Bu rehberleri 4,90 € karşılığında, 2 € kargo ücreti
ilavesiyle, tüm Tüketici Haklarını Koruma
Merkezleri’nden temin edebilirsiniz.
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Tüketici haklarını koruma merkezleri ve
Federal Tüketici Haklarını Koruma
Merkezleri Birliği
Federal Eyaletlerin Tüketici Haklarını Koruma Merkezleri, tüketici haklarını yerinde savunmaktadırlar
ve tüketici haklarıyla ilgili konularda bilgilendirme
ve danışmanlık hizmeti de vermektedirler. Tüketici Haklarını Koruma Merkezleri, tüm bu hizmetlerin
dışında sensör fonksiyonu da görmektedirler: Burada
sunulan günlük danışmanlık hizmetlerinden dolayı,
tüketicileri nelerin üzdüğünü, hangi alanda bilgilendirme eksikliği bulunduğunu ve hangi durumlarda
tüketici derneklerinin beraberce kampanya yürütmelerinin anlamlı olduğunu öğrenen ilk merciler bu dernekler olur.
Federal Tüketici Haklarını Koruma Merkezleri Birliği,
Federal Almanya çapında, Avrupa Birliği ve Avrupa
sınırları dışında ekonomi ve politika karşısında tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Federal
Tüketici Haklarını Koruma Merkezleri Birliği aynı
zamanda tüketici merkezlerinin ve Deutscher Mieterverbund, Bund der Energieverbraucher, Deutscher
Familienverband gibi birçok sayıdaki tüketici haklarını
korumaya yönelik olan diğer enstitü ve dernekleri
kapsayan bir federasyondur.
Federal Tüketici Haklarını Koruma Merkezleri Birliği ve
Federal eyaletlere bağlı Tüketici Haklarını koruma merkezleri kamu yararına hizmet eden kuruluşlardır. Bu
kurumlar satıcılardan bağımsızdırlar ve tarafsız olarak çalışırlar. Bu dernekler eyalet bakanlıkları, Federal
Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı ve derneğin
kendi gelirleriyle finanse edilmektedirler.
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Gıda maddeleri alışverişinde yardım
Gıda maddeleri ambalajlarında genellikle Müslümanlar için
önem arz eden bilgiler yer almaz: örneğin kasaplık hayvanlardan elde edilen katkı maddelerine dair açıklamalar.
Bu rehberde, içeriğinde
l alkol maddesi ve
l katkı maddesi yada kasaplık hayvanlardan elde edilen
maddeler bulunmayan ürünler yer almaktadır.
Bebek mamasından şekerli mamullere kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı bu ürün listelerinin amacı, Müslümanlara
günlük gıda maddeleri alışverişini kolaylaştırmaktır. Bu
alışveriş rehberi aynı zamanda belli başlı gıda maddelerinin etiketlenmesi dair kurallar ve sağlıklı beslenme ile ilgili
bilgiler de vermektedir.
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