


Ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności 
- stare zagrożenia, nowe wyzwania 
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DATA MIEJSCE, INNE 

Warszawa, 13 listopada 2019,  
„Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w 

bezpiecznym otoczeniu?” 
 



Bezpieczeństwo żywności 

Ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczące w szczególności: 

• Stosowanych substancji dodatkowych i aromatów 

• Poziomów substancji zanieczyszczających 

• Pozostałości pestycydów 

• Warunków napromieniania żywności 

• Cech organoleptycznych 

i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością 
– w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2006 

A może prościej 

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do zapewnienia, że żywności nie spowoduje szkody dla 
konsumenta gdy jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z przeznaczeniem 

FAO 1998 

 

 

 

 



Mikrobiologia żywności 

Zanieczyszczenia chemiczne 

Zanieczyszczenia środowiskowe 

Metale szkodliwe dla zdrowia 

Radionuklidy 

Zanieczyszczenia procesowe 

Zanieczyszczenia biologiczne 

Substancje zaburzające układ hormonalny 

Substancje migrujące z opakowań 

Substancje antyżywnieniowe 

 

 

Toksyny 

Pozostałości leków weterynaryjnych 

Pozostałości pestycydów 

Żywność GMO 

Substancje dodatkowe 

Aromaty i enzymy 

Substancje wspomagające przetwarzanie 

Alergeny 

Nanomateriały 

 

 

 



Zagrożenie - ryzyko 

Atropos, Demeter, Święty Antoni,  



Czynnik zagrożenia 

Alkaloidy tropanowe 

Alkaloidy opium 

Alkaloidy sporyszu 



Alkaloidy tropanowe 

Estry alkoholi tropanowych z kwasami 
aromatycznymi lub alifatycznymi. 

•     Atropina 

•     Hioscyjamina 

•     Skopolamina 

•     Kokaina 

• Działają pobudzająco na ośrodkowy 
układ nerwowy oraz porażająco na 
obwodowy układ przywspółczulny, 
czego efektem jest silne pobudzenie 
działania układu wegetatywnego 

 



Alkaloidy tropanowe 

Występowanie 

• Rodzina psiankowatych 

Bieluń dziędzierzawa 

Lulek czarny 

Pokrzyk wilcza jagoda 

 



Bieluń dziędzierzawa 

Roślina jest chwastem ruderalnym  

Substancje aktywne we wszystkich 
częściach rośliny 

Zatrucia przypadkowe zdarzają się 
niekiedy u dzieci, nierzadko u 
młodzieży eksperymentującej ze 
środkami odurzającymi. Dla 
kilkuletniego dziecka spożycie i 
zwykle rozgryzienie 5-10 nasion może 
wywołać zatrucie śmiertelne 



Objawy zatrucia 

omamy wzrokowe i słuchowe 

sucha i czerwona skóra, błony śluzowe, 

duża suchość gardła i jamy ustnej oraz trudności w połykaniu, przejściowa utrata mowy, 

częste parcie na mocz z trudnością jego oddawania, 

dezorientacja z nierozpoznawaniem otoczenia, 

początkowo tachykardia, później bradykardia, przyśpieszenie oddechu, 

rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia z jego całkowicie przejściową utratą, 

napady ogromnej wściekłości i szału, w dalszym etapie duże uspokojenie 

niekiedy drgawki kloniczne, 

 wzrost temperatury ciała do 41 stopni, 

 narkotyczny sen, podczas którego może nastąpić zgon wskutek porażenia ośrodka 
oddechowego w rdzeniu przedłużonym 

 



Ostra dawka referencyjna (ARfD) dla alkaloidów tropanowych 

la  (-)-hiosciaminy  i (-) - skopolaminy - 0,016 µg/kg masy ciała   

 

Możliwość przekroczenia w przypadku małych dzieci 



Doniesienia RASFF 

atropine (3.73; 6.7; 31.9 µg/kg - ppb) and presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in organic baby 
food apple pear millet manufactured in Germany  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in frozen vegetable-bean-seed mix from Belgium, with raw 
material from Spain  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in vegetable and bacon stir-fry mix from Spain  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) fruit (whole) in canned green beans from Hungary  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds (130 /kg) in organic millet from Austria and from Hungary  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) fruit in canned green beans from Hungary  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in brown millet (Uroclora ramosa) from Austria  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in organic millet from Austria  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in organic millet seed from Austria  

presence of thorn-apple (Datura stramonium L) seeds in peeled bio gold millet from Austria 

 

 



Ostrzeżenie Publiczne dotyczące żywności 
(17.12.2014)  

W sprawie wykrycia obecności atropiny i skopolaminy w 
produktach dla niemowląt i małych dzieci 

 
 

• rozszerzone źrenice 

• zmiany rytmu  serca, 

• suchość w ustach,  

• zaparcia 

• zatrzymanie moczu 

• zaczerwienienie skóry 

• Objawy wystąpiły w ciągu 30 - 60 minut od spożycia.  

 

 



Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/239 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w 

niektórych produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci 

 

Środki spożywcze (1) Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg) 

8.2 Alkaloidy tropanowe  

    Atropina Skopolamina 

8.2.1 Produkty zbożowe 

przetworzone oraz żywność 

dla niemowląt i małych 

dzieci, zawierające proso, 

sorgo, grykę zwyczajną lub 

ich produkty pochodne 

1,0 μg/kg 1,0 μg/kg 



Mak – alkaloidy opium 

Mak lekarski – Papaver somniferum 

Nasiona maku 

Zdobienie pieczywa 

Ciasta i desery 

Olej jadalny 



Mak – alkaloidy opium 

Alkaloidy opium   

Opium – stężały sok mleczny (latex) otrzymywany przez nacięcie 
niedojrzałych torebek nasiennych, zawierający ok 20-25% alkaloidów (ok. 
40) 

Morfina 

Kodeina 

Papaweryna 

Tebaina 

Noskapina (narkotyna) 

 



Mak – alkaloidy opium 

Zastosowanie opium   

Izolacja alkaloidów (morfina i in.) 

Narkotyk (palenie opium, produkcja heroiny) 

Morfina 

Lek narkotyczny przeciwbólowy 

Poraża ośrodek oddechowy – działanie przeciwkaszlowe 

Skurcze zwieraczy mięśni gładkich – zaparcia 

Stosowana jako chlorowodorek,  10-20 mg doustnie lub pozajelitowo  

Morfinizm  

 

 



Mak – alkaloidy opium 

Morfina 

Aktywacja receptorów µ-opioidowych 

Działanie przeciwbólowe, euforia, zwężenie źrenic, zahamowanie 
oddychania, zatwardzenia, zaburzenia psychomotoryczne 
(prowadzenie pojazdów)  

Kodeina 

Działanie przeciwkaszlowe,  

Zaparcia, bóle głowy, nudności, wymioty, suchość w  ustach 

 

 

 



Mak – alkaloidy opium 

Ocena pobrania alkaloidów (morfiny) 

Wartości średnie (grupa konsumentów) 

Dorośli – 37 - 200 µg/kg m.c 

Dzieci (3-10 lat) – 47 – 252µg/kg m.c 

Wartości maksymalne 

Dorośli – 0,39 – 36,3 µg/kg m.c 

Dzieci (3-10 lat) – 10 – 753 µg/kg m.c 

Możliwość przekroczenia ARfD z jedną porcją ciasta/deseru 

 



Mak – alkaloidy opium 

Podsumowanie – nowe zadania 

Dyskusja nad ustanowieniem najwyższych dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczenia 

Ocena  wielkości spożycia maku w kraju 

Występowanie alkaloidów opium w nasionach maku 

Występowanie alkaloidów opium w produktach gotowych do spożycia 

Wpływ obróbki na zawartość alkaloidów w produktach 
przeznaczonych do spożycia 

Wdrożenia zasad GAP 

 

 

 



Zalecenie Komisji z dnia 10 września 2014 r. w sprawie dobrych praktyk 
mających na celu zapobieganie obecności alkaloidów opium i jej 
zmniejszenie w nasionach maku oraz produktach z nasion maku 

Kodeks GAP 

Dobór odmian bezmorfinowych 

Właściwa uprawa gleby 

Zwalczanie szkodników 

Właściwa pora zbiorów 

Zbiór maszynowy 

Uszkodzenie makówek 

Uszkodzenie ziaren  (pył!) 

Czyszczenie nasion 

 

 

 

 

 

 



Alkaloidy sporyszu 

przetrwalnik pasożytniczego 
grzyba buławinki czerwonej 
(łac. Claviceps purpurea) z 
rodziny gruzełkowatych 
(Hypocreaceae). Grzyb ten 
atakuje zboża, np. żyto, 
jęczmień, pszenicę 



Alkaloidy sporyszu 

Ergotyzm (ognie św. Antoniego) 

halucynacje  

przykurcze mięśni, prowadzących z 
powodu niedokrwienia do martwicy 
tkanek (w szczególności kończyn) 



Alkaloidy sporyszu 

W Europie najbardziej rozpowszechniony gatunek Claviceps pupurea;  

Na skutek oczyszczania zboża i programom ochrony roślin ostre zatrucia nie występują 

Ergometryna 

 Powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i 
naczyń krwionośnych 

 Lek powstrzymujący krwawienie z dróg 
rodnych; stosowana jest również w 
połączeniach z innymi lekami w leczeniu 
migreny 

Otrzymuje się z niej kwas lizergowy, którego 
używa się do produkcji LSD 

 

 



Alkaloidy sporyszu 

Około 50 różnych EA 

Ergometryna 

Ergotamina 

Ergozyna 

Ergokrystyna 

Ergokryptyna (izomery α i β) 

Ergokornina 

Epimery -yniny – nieaktywne biologicznie, ale możliwość przejścia jednej formy w drugą 

 



Alkaloidy sporyszu 

EA wykazuje umiarkowaną toksyczność doustną, subletalne ostre narażenie 
wywołuje objawy neurotoksyczne (niepokój, rozszerzenie źrenic, 
osłabienie mięśni, drżenie i sztywność)  

EA działają na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowych.  

Działanie przewlekłe niedokrwienia, w kończynach (ogony szczurów) 

 zmniejszył przyrost masy ciała i zmiany w poziomach niektórych hormonów 



Ostra dawka referencyjna dla (ARfD)1 µg / kg masy ciała (mc)  

Tolerowane dzienne pobranie TDI 0,6 µg / kg mc dziennie 

Dostępne dane nie wskazują na zagrożenie dla żadnej podgrupy populacji 

Niepewność oszacowana narażenia wynika z ograniczonej liczby grup żywności i ewentualnego 
nieznanego zanieczyszczenia  innych środków spożywczych 

SCIENTIFIC OPINION 
Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed 

EFSA Journal 2012;10(7):2798 

 
 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1940 
z dnia 28 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki 

czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu 
do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości 

Przetrwalniki buławinki czerwonej i alkaloidy 

sporyszu  

  

2.9.1. Przetrwalniki buławinki czerwonej   

2.9.1.1. Nieprzetworzone zboża (18) z wyjątkiem 

kukurydzy i ryżu 

0,5 g/kg (1)  

2.9.2. Alkaloidy sporyszu (2)    

2.9.2.1. Nieprzetworzone zboża (18) z wyjątkiem 

kukurydzy i ryżu 

— (3)  

2.9.2.2. Produkty przemiału zbóż z wyjątkiem produktów 

przemiału kukurydzy i ryżu 

— (3)  

2.9.2.3. Chleb (w tym małe produkty piekarnicze), 

ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe, płatki 

śniadaniowe i makarony 

— (3)  

2.9.2.4. Żywność na bazie zbóż przeznaczona dla 

niemowląt i małych dzieci 

— (3)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN


Alkaloidy sporyszu 

ZALECENIE KOMISJI 

z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie monitorowania występowania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności 

Państwa członkowskie powinny prowadzić, przy aktywnym udziale podmiotów działających na rynku pasz i 
podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, monitorowanie występowania alkaloidów sporyszu 
w zbożach i produktach zbożowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, w 
paszy zielonej i trawach pastewnych przeznaczonych do żywienia zwierząt oraz w mieszankach paszowych 
i wieloskładnikowych środkach spożywczych 



Konopie siewne  
(Cannabis sativa) 

Występuje w górach Ałtaj, Tienszan oraz na Zakaukaziu i w Afganistanie. 
Jako roślina uprawna rozpowszechniona w różnych częściach świata. W 
Polsce może dziczeć i występować jako efemerofit (konopie siewne) 
lub kenofit (konopie dzikie) zajmujący siedliska ruderalne 

Łodyga rozgałęziona, zwykle osiąga 1,5 m wysokości, Części zielone roślin 
(szczególnie żeńskich) pokryte włoskami wydzielającymi intensywny 
zapach. 

Liście naprzeciwległe, krótkoogonkowe, dłoniastosieczne o trzech do 
dziewięciu lancetowatych odcinkach. 

Owoce słabo lśniące, kuliste lub jajowate o wymiarach 2,7–5,6 mm × 2,1–
4,5 mm 



Zastosowanie 

Rośliny wykorzystywane są jako surowiec do pozyskiwania włókien.  

szkutnictwo – do końca XIX w. 70% olinowania wszystkich okrętów było wykonane z włókien konopnych. 

materiały budowlane – pakuły (włókno, strzępki konopne) wykorzystuje się z powodzeniem jako 
ekologiczne ocieplenia domów oraz uszczelniania połączeń gwintowanych. 

W przemyśle spożywczym wykorzystywany jest olej konopny.  

Wytwarzanie biodiesla – z oleju konopnego z powodzeniem można produkować olej napędowy. 

Owoce bywają stosowane jako karma dla ptaków 

 Nasiona są źródłem pełnowartościowych białek 





Marihuana 

Suszone i czasem sfermentowane kwiatostany (niejednokrotnie z niewielką domieszką liści) 
żeńskich roślin konopi (Cannabis sativa), zawierające substancje psychoaktywne z grupy 
kannabinoli działające agonistycznie na receptory kannabinoidowe. Za działanie 
psychotropowe marihuany odpowiada głównie tetrahydrokannabinol (THC) oraz inne 
kannabinoidy. 

Posiada ona w zależności od warunków i przyjętej dawki działanie: uspokajające lub 
rozdrażniające, euforyzujące, przeciwbólowe, pobudzające apetyt, rozkurczające mięśnie, 
zmniejszające ciśnienie śródgałkowe i rozszerzające oskrzela. 



Haszysz  

substancja otrzymywana ze zlepionej i sprasowanej żywicy konopi indyjskich (Cannabis sativa 
indica) lub siewnych (Cannabis sativa sativa), bogatych w substancję psychoaktywną 
tetrahydrokannabinol (do 50%). 

Haszysz jest przetworem konopi, podobnie jak marihuana. Palony jest zazwyczaj z tytoniem w 
postaci ręcznie robionych papierosów 

Produkcja i posiadanie haszyszu są w Polsce nielegalne i podlegają karze grzywny lub pozbawienia 
wolności, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 



Kannabinoidy  

grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe. Zanim 
odkryte zostały inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowała tylko substancje zawarte w 
konopiach. Obecnie ta grupa związków dzieli się na: 

• k.roślinne – występujące jako alkaloidy roślinne, np. 
tetrahydrokannabinol (główna substancja psychoaktywna 
marihuany), tetrahydrokannabiwarin, kannabinol 

• endokannabinoidy – występujące w organizmie zwierząt, w tym 
człowieka, np. anandamid 

• k. syntetyczne – wytworzone przez człowieka, np. CP-55940, 
HU-210, paraheksyl. 



Anandamid (AEA)  

organiczny związek chemiczny z grupy psychoaktywnych kannabinoidów występujący w 
organizmach żywych. Wchodzi w skład układu endokannabinoidowego. Jest 
neuroprzekaźnikiem wydzielającym się podczas snu i relaksu. Działa zarówno ośrodkowo jak i 
obwodowo. Anandamid jest alkaloidem kakaowca. 

Badania opublikowane w 2003 roku wykazały, że u biegaczy i rowerzystów, którzy ćwiczyli z 
umiarkowaną intensywnością w długim okresie, następuje duży wzrost poziomu anandamidu. 
Skłania to do poglądu, że wydzielający się podczas wysiłku anandamid może wywoływać 
odurzenie kannabinoidowe i wystąpienie fenomenu euforii biegacza, objawiającego się 
poprawą nastroju oraz zwiększeniem wytrzymałości i odporności organizmu na ból. 
Stwierdzono również, że anandamid jest produkowany w ciele nie tylko w odpowiedzi na 
wysiłek fizyczny, ale również podczas technik takich jak np. masaż 



 Kannabinoidy  

są liczną grupą substancji przede wszystkim pochodzenia roślinnego zawartych w różnych gatunkach 
konopi, w tym konopi siewnej (Cannabis sativa L.) i jej podgatunku konopi indyjskiej. Niektóre z tych 
związków, przede wszystkim Δ9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) – stanowiący główny czynnik aktywny 
marihuany – wykazuje silne działalnie psychoaktywne na organizm człowieka. Δ9-THC wykazuje 
działanie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) człowieka, powodując zwiększenie czynności serca 
(tachykardia) oraz zmiany nastroju.  

W doświadczeniach na zwierzętach obserwowano w wyniku narażenia chronicznego: wpływ na ośrodkowy 
układ nerwowy, w szczególności upośledzenie motoryki, ograniczenie zachowań społecznych, 
upośledzenie procesów uczenia się, a także: spadek masy ciała, upośledzenie spermatogenezy, zmiany 
histopatologiczne oraz działanie szkodliwe na układ odpornościowy. Nie obserwowano teratogenności, 
a dane dotyczące kancerogenności są niejednoznaczne i niewystarczające dla potwierdzenia działania 
rakotwórczego u zwierząt. Powyżej opisane działanie na organizm człowieka należy uznać za 
niepożądany, szkodliwy wpływ na organizm człowieka. 

 



Sativex  

nazwa handlowa preparatu farmaceutycznego produkowanego przez brytyjską firmę 
farmaceutyczną GW Pharmaceuticals. Jest pierwszym specyfikiem na bazie marihuany 
zarejestrowanym w Europie. Lek dostępny jest na receptę w większości krajów świata. W Polsce 
jest dostępny od grudnia 2012 na receptę z wtórnikiem, ze wskazaniem w celu łagodzenia 
umiarkowanych oraz ciężkich objawów spastyczności u pacjentów cierpiących na stwardnienie 
rozsiane, u których stosowanie innych leków okazało się nieskuteczne. Sativex zawiera 
standaryzowany ekstrakt z konopi indyjskich, którego głównymi czynnymi składnikami są 
tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD). Każda aplikacja sprayu zawiera ustaloną dawkę 
tych substancji: 2,7 mg THC i 2,5 mg CBD. 



UNODC 

W raporcie z 2010 Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacowało, że 
2,9-4,3% światowej populacji w wieku 15-64 lat (129-191 mln osób) używało marihuany w roku 2008, 
przy czym w Ameryce Północnej współczynnik ten oszacowano na 9,9% a w Europie Zachodniej i 
Środkowej na około 7,7% 

Przeprowadzone dotąd badania nie dają pewnych rezultatów co do kwestii szkodliwości oraz skutków 
długotrwałego przyjmowania marihuany. Pośród propagatorów i użytkowników popularna jest opinia o 
jej niskiej, względem innych środków, szkodliwości. Badania przeprowadzone przez Światową 
Organizację Zdrowia potwierdzają tę tezę, pod względem zdrowotnym uznając spożycie konopi za 
mniej szkodliwe niż konsumpcję legalnych używek: tytoniu oraz alkoholu. Zdania na temat możliwości 
uzależnienia fizycznego są podzielone 

Przy przewlekłym stosowaniu pojawiają się objawy zespołu amotywacyjnego: zaburzenia snu, zespół 
apatyczny z dominującym brakiem działania, ograniczenie kontaktów z ludźmi, zaburzenia pamięci i 
koncentracji uwagi, zaburzenia w przyswajaniu nowych wiadomości, myślenie porozrywane i 
magiczne, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, zanik 
zainteresowań, zaburzenia percepcji czasu, doznań, krytycyzmu, lęk. Występują również objawy 
fizjologiczne przewlekłego stosowania, zróżnicowane w zależności od płci zażywających osób 
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Spożycie produktów z konopi 
dane szacunkowe 

Spożycie 

• nasiona konopi: 0,2 g / kg masy ciała - 0,5 g / kg masy ciała 

• olej z nasion konopi 0,3 g / kg masy ciała - 0,2 g / kg masy ciała 

• suplementy diety na bazie konopi: 0,5 g / kg masy ciała  

 

Odpowiednio, aby nie przekraczać ARfD: 

• nasiona konopi: 2 mg Δ9-THC / kg 

• olej z nasion konopi: 3 mg Δ9-THC / kg 

• suplementy diety na bazie konopi: 2 mg Δ9-THC / kg 

 

 
 



Ocena ryzyka 
Nasiona konopi jadalnych, obłuszczone oraz ich stosowanie do 

produkcji żywności  
Case study 



Nasiona konopi jadalnych, obłuszczone oraz jego 
stosowania do produkcji żywności – ocena ryzyka 

Stwierdzenie THC w żywności należy rozumieć jako wykrycie zawartości substancji powyżej granicy 
wykrywalności (LOD) metody analitycznej zastosowanej do oznaczenia. W nowoczesnych metod 
analitycznych z zastosowaniem chromatografii gazowej albo wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej sprzężonych ze spektrometrią mas możliwe jest wykrycie śladowych poziomów THC. 
Najniższe wartości LOD wynoszą nawet 0,1 µg/kg. Poziomy te nie stwarzają ryzyka dla zdrowia 
konsumentów. Również żywność wytworzona na bazie konopi może naturalnie zawierać pewne 
poziomy THC, które o ile pozostają niskie, nie stanowią ryzyka dla zdrowia konsumentów. Zatem samo 
stwierdzenie obecności tetrahydrokannabinoli nie jest wystarczającą podstawą do uznania środka 
spożywczego za szkodliwy dla zdrowia człowieka, co mogłoby być podstawą wycofania lub 
niedopuszczenia do obrotu takiego środka spożywczego. 

 



W przedmiotowym produkcie tj. nasionach konopi w partii o numerze XXXXXXX stwierdzono poziom sumy 
tetrahydrokannabinoli wynoszący 0,88 mg/kg (wynik uzyskany techniką GC-MS/MS) albo 0,67 mg/kg 
(wynik uzyskany techniką LC-MS/MS), natomiast w partii YYYYY odpowiednio 1,07 mg/kg albo 0,79 
mg/kg. Należy zwrócić uwagę, że importer powinien przedstawić jeden wynik będący miarodajnym 
dla badanych partii. Przedstawienie dwóch różnych wyników (biorąc pod uwagę, że każdy z wyników 
charakteryzuje się (tu pominiętą) wartością niepewności) poddaje w wątpliwość wynik analizy. Z 
punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta, w takim przypadku należy rozważyć wynik wyższy, jako 
ewentualny gorszy wariant zanieczyszczenia produktu. Pochodne tertrahydrokannabinoli mogą ulegać 
przemianie w psychoaktywny Δ9-THC, jednak nie podano informacji jakie związki wchodzą w skład 
oznaczanej sumy 



Ponieważ EFSA wyznaczyła wartości referencyjną dawki toksycznej, jako ostrą dawkę referencyjną (ARfD) 
dla ludzi wynoszącą 1 µg/kg m.c., to ocenę niniejszych partii można odnieść do podanych poziomów 
zawartości Δ9-THC tj. 0,24 mg/kg i 0,31 mg/kg. 

W przypadku konsumentów dorosłych przekroczenie podanej wartość referencyjnej nastąpi w przypadku 
spożycia powyżej 290 g nasion z pierwszej z omawianych partii, oraz 225 g nasion z drugiej partii. W 
przypadku spożycia ww. nasion przez dzieci przekroczenie ostrej dawki referencyjnej może nastąpić 
po spożyciu odpowiednio 62 g i 48 g. Brak jest danych w jakich ilościach niniejsze nasiona zostałyby 
zastosowane w żywności. Dzienne spożycie takiej ilości nasion konopi jest mało prawdopodobne. 

 



Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na stosunkowo liczną grupę, codziennie spożywanych produktów 
piekarskich, deserów i sałatek, do których mogą zostać zastosowane konopie. Produkty te adresowane 
są również do dzieci i mogą stanowić istotny składnik ich diety. Wątpliwości budzi zastosowanie nasion 
konopi w produktach, których typowo nie stosuje się takiego dodatku, pozwala to przypuszczać, że 
wśród konsumentów znajdą się również osoby, które nie dokonały świadomego wyboru produktu 
zawierającego przetworzone konopie. 

Reasumując zastosowanie konopi jako dodatku w pieczywie, deserach i sałatkach budzi wątpliwości. 
W przypadku przedmiotowych partii nie zachodzi jednak znaczące ryzyko dla zdrowia 
konsumentów związane ze spożyciem tych nasion 

 



Oszacowanie poziomu tetrahydrokannabinoli nie stwarzającego istotnego ryzyka dla zdrowia 
konsumentów jest trudne ze względu na grupę związków, które w organizmie człowieka mogą 
stanowić potencjalne prekursory psychoaktywnego Δ9-THC. Dla tych związków nie wyznaczono 
odpowiednich parametrów toksykometrycznych pozwalających na ocenę tych substancji. W 
obecnej sytuacji celowe jest wymaganie od producentów, dystrybutorów i importerów 
dostarczenie wyników badań w kierunku Δ9-THC, który jest substancją psychoaktywną i w 
przypadku którego ustalono ostrą dawkę referencyjną dla ludzi wynoszącą 1 µg/kg m.c. 

 

 



Biorąc pod uwagę niniejszy parametr toksykometryczny należy przyjąć, że w przypadku 
konsumentów dorosłych dzienne pobranie Δ9-THC nie przekraczające 70 µg, a w 
przypadku dzieci 15 µg nie stwarza istotnego ryzyka dla zdrowia. Wartości te należy 
przeliczyć na produkt gotowy do spożycia biorąc uwagę jego spożycie przez konsumentów. 
Prawdopodobne jest zmniejszenie poziomu Δ9-THC w przetwórstwie środków spożywczych 
brak jest jednak odpowiednich danych pozwalających na uwzględnienie tych zmian przy 
szacowaniu poziomu nie stwarzającego ryzyka dla zdrowia konsumentów. 

 



2018 – fipronil w jajach 

2013 – zafałszowanie mięsa wołowego mięsem końskim 

2012 - zafałszowanie metanolem napojów spirytusowych 

2012 – użycie soli technicznej jako soli spożywczej 

2011 – zanieczyszczenie nasion i kiełków kozieradki 
bakteriami E.coli O104:H4. 

2008 – zafałszowanie melaminą produktów dla 
niemowląt 

1999 – kryzys dioksynowy – zanieczyszczenie oleju 
paszowego PCB 

1996 - choroba „szalonych krów” 

Skandale żywnościowe 

Zwalczaj nielegalną działalność 

fałszowania żywności, ściśle 

reguluj stosowanie dodatków do 

żywności 



 

Niezgodność z przepisami 

  oznacza niezgodność z jednym lub kilkoma przepisami Unii Europejskiej 
w zakresie żywności lub pasz.  

Intencja 

 musi być zweryfikowana na podstawie szeregu czynników, w wyniku 
czego powstaje uzasadnione podejrzenie, że  stwierdzone niezgodności 
z przepisami nie wystąpiły przypadkowo. 

Zysk ekonomiczny 

 stwierdzona niezgodność z przepisami przynosi znaczący zysk 
ekonomiczny 

Wprowadzenie w błąd konsumenta 

 działania takie jak np. zmiana koloru produktu lub zmiana etykiety 
mająca na celu ukrycie prawdziwej jakości lub natury produktu. 

 W niektórych przypadkach wprowadzenie w błąd konsumenta może się 
wiązać z ryzykiem dla zdrowia, np. niezadeklarowanie alergenów w 
produkcie.  

 

 

 





Ale uwaga… 

Chiński ryż produkowany jest z plastiku! Sprawdź, jak go rozpoznać! 

5 grudnia 2016 (12:35) 

Niektóre fabryki w Chinach by móc zarobić tanim kosztem, produkują sztuczny ryż, w skład którego 
wchodzą zwykłe lub słodkie ziemniaki oraz żywica syntetyczna, czyli plastik. Z tej mieszaniny powstają 
ziarna, które na pierwszy rzut oka przypominają ryż. Również i zapachem. 

Jak go odróżnić od prawdziwego? Są na to 4 sposoby: 

1. W wodzie sztuczny ryż nie zatonie. Wystarczy, że sprawdzisz to, wsypując trochę ryżu do szklanki, a następnie 
zalejesz wodą. Jeżeli po wymieszaniu ryż będzie się unosić, to lepiej go nie jedz! Prawdziwy opadnie na dno. 

2. Ugotowany ryż trzymamy w ciepłym miejscu po paru dniach powinien spleśnieć. Ale to ten prawdziwy. Tego 
sztucznego nic nie ruszy. 

3. Jeśli gotujesz ryż bez woreczka, szybko sprawdzisz, czy kupiłeś ten właściwy. Przyjrzyj się, czy na powierzchni nie 
powstaje gruba warstwa osadu. Jeśli zauważysz, że ona się pojawia, to znak, że trafiłeś na ten felerny. 

4. Jak najłatwiej sprawdzić, czy coś nie jest plastikiem? Zobaczyć, w jaki sposób się pali. Spróbuje podpalić nieco ryżu. 
Jeżeli poczujesz znany świąd plastiku lub ziemniaków, to już wszystko wiesz. 



Fałszywe informacje o zafałszowaniach 
Dochodzenie BBC 

 
W Indiach wspomniano o tym w sprawie przed sądem najwyższym, ale informacje nie zostały 

potwierdzone 

W grudniu 2016 r. poinformowano, że 2,5 ton plastikowego ryżu zostało zajętych w Nigerii. Kilka 
tygodni później, po wstępnych testach, rzecznik nigeryjskiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia 
stwierdził, że materiał zawiera wszystkie cechy prawdziwego ryżu i nie ma dowodów na to, że 
plastikowy ryż krążył w kraju. Fałszywy ryż odnotowano również w mediach społecznościowych na 
Filipinach. 

 W 2017 r. Pojawiły się plotki o plastikowym ryżu w Gambii i Ghanie, ale plotki te nie zostały 
potwierdzone. Urząd ds. Żywności i Narkotyków z Ghany przeprowadził dochodzenie i okazało się, 
że próbki podejrzane o podrabianie ryżu są nieprawdziwe.  

Snopes, strona internetowa badająca miejskie legendy, doszła do wniosku, że takie doniesienia były 
albo fałszywe, albo niesprawdzone, wskazując, że plastikowe ziarna ryżu zostaną łatwo wykryte po 
ugotowaniu i prawdopodobnie są droższe w produkcji niż prawdziwy ryż. 

Powody utrzymywania się takich "mitów" obejmowały protekcjonizm i brak zaufania do importu, przy 
czym fałszywe filmy celowo wykorzystywane są do wspierania lokalnie uprawianego ryżu. 

 

 

 

 

 



Trzęsak mózgowaty na skórniku krwistym 



SPECIAL EUROBAROMETER 354, 2010 

Postrzeganie ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności w krajach UE  

European Food Safety Authority Risk 

Perception: Eurobarometer Survey Report. 
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Substancja dodatkowa może być dopuszczona do żywności, jeżeli: 

 

 na proponowanym poziomie stosowania, nie stanowi, w oparciu o 

dostępne 

 dowody naukowe, zagrożenia dla zdrowia  konsumentów; 

 

 istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać 

spełniony  

  w sposób inny, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych  

  i technologicznych,  

 

 jej stosowanie  nie wprowadza konsumenta w błąd.  

 

 

 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 w  

sprawie dodatków do żywności). 
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Bez dodatku substancji konserwujących 

Frankfurterki wieprzowe 

 

 

 

Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, wędzona, parzona 

 

Składniki: mięso wieprzowe, sól, białko wieprzowe, przyprawy, aromaty, glukoza, 

acerola w proszku, sok z buraka naciowego w proszku, sok cytrynowy w proszku, 

ekstrakt kolendry, kultury starterowe, osłonka jadalna (kolagenowa).  

 

 

Oświadczenie marketingowe przy nazwie produktu (w głównym polu widzenia): 

 

„Bez dodatku substancji konserwujących” 

 

 

 

 

 

   
 



  

  

 Stosowanie ekstraktów roślinnych lub "bulionu warzywnego" w produktach 
mięsnych. 

 Stanowisko Komisji Europejskiej 

 Stosowanie wystandaryzowanych ekstraktów roślinnych lub "bulionu 
warzywnego" do produktów mięsnych zamiast azotanów/azotynów jest 
uznane za celowe zastosowanie substancji konserwujących (substancji 
dodatkowych). 

 Substancje dodatkowe muszą spełniać wymagania obowiązującego 
ustawodawstwa. Ekstrakty warzywne oraz "bulion warzywny" nie są ujęte 
na liście substancji dodatkowych, nie spełniają również wymagań 
specyfikacji dla azotanów/azotanów. 

 Konkluzja: 

 stosowanie ekstraktów roślinnych lub "bulionu warzywnego" zamiast 
azotynów/azotanów w produktach mięsnych, przy jednoczesnej 
deklaracji „bez konserwantów”  jest zafałszowaniem produktu.  

 

 

 



Dziękuję za uwagę 


