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N aturalno!" – od lat wiod#cy trend na rynku spo-
$ywczym. Konsumenci oprócz $ywno!ci lokalnej, 
wytwarzanej w poszanowaniu !rodowiska, nadal 
niezmiennie pragn# $ywno!ci naturalnej, cho" 
niew#tpliwie – zale$nie od miejsca zamieszkania 

– opisaliby j# w odmienny sposób. Naturalno!" $ywno!ci nie do-
czeka%a si&, póki co, prawnej defi nicji, a wi&c i oczekiwania co do 
jej cech ró$ni# si& w ró$nych cz&!ciach !wiata. Trend ten nie pomija 
tak$e tej szczególnej kategorii !rodków spo$ywczych, jak# s# su-
plementy diety. Jak deklaruj# producenci i sprzedawcy, wiele z nich 
tak$e posiada t& wyj#tkow#, po$#dan# cech&, tj. naturalny sk%ad, 
sposób produkcji lub chocia$ – naturalne pochodzenie. A przecie$ 
nie zawsze s# pozbawione sk%adników technologicznych, takich jak 
dodatki do $ywno!ci. Czy obecno!" takich komponentów mo$e 
by" przeszkod# w podkre!laniu naturalno!ci suplementu? 

Naturalność – lubiana, ale 
niedoprecyzowana cecha.
Brak prawnej defi nicji naturalno!ci nie oznacza automatycznie, 
$e takiego okre!lenia nie mo$na stosowa" w znakowaniu czy prezen-
tacji suplementów diety. Z reszt# od czasu do czasu, wobec cz&stych 
nadu$y" stwierdzanych w tym temacie, pojawiaj# si& w bran$y g%osy, 
$e nale$y t& cech& zdefi niowa" i wpisa" do prawa $ywno!ciowego 
(póki co – bez efektów). Brak przepisu szczegó%owego nie stanowi 
jednak o luce prawnej, ale odsy%a do celu i wyk%adni przepisów 
ogólnych, w tym przypadku do ochrony konsumentów przed wpro-
wadzaj#c# w b%#d, czy dezorientuj#c# komunikacj#. Kluczowe 
jest zatem rozpoznanie ich oczekiwa' w kontek!cie naturalno!ci 
suplementów. Bez wykonania odpowiedniej analizy niemo$liwe 
jest rozstrzygni&cie, czy dane has%o dotycz#ce suplementu mo$e 
zmyli" odbiorc& lub wprowadzi" go w b%#d. Obserwuj#c zarówno 
dzia%ania promocyjne bran$y jak te$ dzia%ania kontrolne organów 
urz&dowej kontroli $ywno!ci mo$na odnie!" wra$enie, $e do tego 
aspektu przyk%ada si& aktualnie w Polsce zbyt ma%# wag&. Po!ród 
ró$nych przewodników (g%ównie zagranicznych) odnosz#cych si& do 
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zasad podkre!lania naturalno!ci jako cechy wyró"niaj#cej "ywno!$ 
wydaje si% , "e najcz%!ciej przywo&ywany jest brytyjski przewodnik 
z 2008 r., opracowany przez Food Standard Agency.    

Naturalność okiem urzędników
Wed&ug za&o"e' ww. przewodnika z UK termin “naturalny” odnosz#cy 
si% do produktu jako ca&o!ci oznacza, "e zosta& on wytworzony ze 
sk&adników naturalnych, tj. sk&adników stworzonych przez natur%, 
a nie wyprodukowanych przez cz&owieka lub takich, w których 
powstanie ingerowa& cz&owiek. Wg powy"szego – jak wskazano 
w przewodniku - wprowadzaj#ce w b&#d by&oby stosowanie tego 
terminu w odniesieniu do "ywno!ci lub jej sk&adników, których sk&ad 
zosta& zmieniony za pomoc# substancji chemicznych lub takich, które 
sk&adaj# si% z produktów nowych technologii, w tym dodatków do 
"ywno!ci oraz aromatów stanowi#cych produkt przemys&u chemicz-
nego lub otrzymywanych w wyniku procesów chemicznych. Warto 
podkre!li$, "e wytyczne FSA bywa&y w przesz&o!ci respektowane 
i stosowane w rozstrzyganiu post%powa' dotycz#cych reklamy 
"ywno!ci na rynku brytyjskim przez Advertising Standards Autho-
rity (ASA, UK). W 2017 r. ASA uzna& za wprowadzaj#c# w b&#d 
prezentacj% napojów dedykowanych dzieciom zawart# na stronie 
internetowej producenta, opart# o has&o: „we ONLY make 100% 
natural, tasty and healthy products” („wytwarzamy wy&#cznie w 100% 
naturalne, smaczne i zdrowe produkty”). Produkty zawiera&y - po!ród 
innych, naturalnych sk&adników - tak"e mleczan wapnia oraz syrop 
glukozowo-fruktozowy. Jak Firma próbowa&a obroni$ naturalno!$ 
tych dwóch komponentów? Twierdz#c, "e s# one uzyskiwane 
w naturalnych procesach, poniewa":

• mleczan wapnia jest sol# otrzymywan# w wyniku naturalnego 
procesu fermentacji przy udziale bakterii kwasu mlekowego 
i wyst%puje naturalnie w produktach mlecznych

• syrop glukozowo-fruktozowy uzyskano poprzez hydroliz% 
skrobi zawartej w kukurydzy przy u"yciu enzymu, który wy-
st%puje w naturze. 

ASA, po analizie sposobu produkcji ww. sk&adników uzna&, "e u"y-
cie izomerazy przy wytwarzaniu syropu nie stanowi tradycyjnego 
procesu enzymatycznego, nie spe&nia zatem kryteriów naturalno!ci. 
Z kolei w kwestii mleczanu stwierdzi& (na podstawie udost%pnio-
nych danych), "e jego produkcja nie by&a „zgodna z oczekiwaniami 
konsumentów dotycz#cymi "ywno!ci „naturalnej”.”

W Polsce brak jest zarówno krajowych wytycznych, jak równie" 
oficjalnych publikacji prezentuj#cych dog&%bn# analiz% naturalno!ci 
w odniesieniu do dozwolonych dodatków do "ywno!ci. Panuje raczej 
podej!cie zero-jedynkowe, tj. produkt zawiera dodatek do "ywno!ci, 
czyli nie mo"e by$ nazwany naturalnym. Dlaczego?

„Natura” dodatków do żywności
Dodatki do "ywno!ci to do!$ specyficzne komponenty, które musz# 
by$ wytwarzane w zgodzie z prawnie okre!lonymi kryteriami. Ich 
definicja zawarta w rozporz#dzeniu 1333/2008 zak&ada, "e doda-
tek do "ywno!ci „oznacza ka"d# substancj%, która w normalnych 
warunkach ani nie jest spo"ywana sama jako "ywno!$, ani nie jest 
stosowana jako charakterystyczny sk&adnik "ywno!ci, bez wzgl%du 
na swoj# ewentualn# warto!$ od"ywcz#, której celowe dodanie, ze 
wzgl%dów technologicznych, do "ywno!ci w trakcie jej produkcji, 
przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu 
lub przechowywania powoduje, lub mo"na spodziewa$ si% zasad-

nie, "e powoduje, i" substancja ta lub jej produkty pochodne staj# 
si% bezpo!rednio lub po!rednio sk&adnikiem tej "ywno!ci”. Z tej 
definicji prawo wy&#cza szereg sk&adników, takich jak np. suszone 
!rodki spo"ywcze nadaj#ce wtórny efekt barwi#cy, tzw. pektyn% 
p&ynn#, bazy gumy do "ucia, kazein% czy inulin%. Czy tak opisane 
sk&adniki zawsze b%d# wymyka$ si% definicji naturalno!ci? Z ca&# 
pewno!ci# nie nale"y wrzuca$ do jednego worka wszystkich dodat-
ków dozwolonych prawem unijnym, których jest obecnie ok. trzystu 
(i liczba jest zmienna). S# w!ród nich zarówno takie, które powstaj# 
na drodze syntezy chemicznej i nie maj# swoich odpowiedników 
w przyrodzie, jak te" takie, które uzyskuje si% z surowców natural-
nych metodami fizycznymi. Niektóre z nich mog# tak"e stanowi$ 
dozwolone (ród&a witamin i sk&adników mineralnych, którymi 
wzbogaca si% !rodki spo"ywcze. Jednak trzeba te" pami%ta$ o tym, 
"e one wszystkie wytwarzane s# przez cz&owieka, w mniej lub bardziej 
z&o"ony sposób, i mog# zawiera$ np. pozosta&o!ci rozpuszczalników. 
W tym sensie trudno uzna$, "e s# one naturalne (stworzone przez 
natur%). Wracamy jednak do kwestii oczekiwa' konsumentów – czy 
w ich opinii produkt naturalny mo"e zawiera$ jakiekolwiek (nawet 
naturalnego pochodzenia) dodatki?  

Z danych dost%pnych w Internecie (2018 - Ipsos MORI Global 
Advisor Survey) wynika, "e w!ród konsumentów z 28 analizowanych 
krajów najcz%!ciej wskazywanymi atrybutami zwi#zanymi z natu-
ralno!ci# (w kategorii "ywno!ci i napojów) by&y: „bez sztucznych 
sk&adników”, „100% z natury”, „zdrowe”. I tu pojawia si% kolejna 
w#tpliwo!$: czy dodatki to zawsze sztuczne sk&adniki? 

Temat naturalno!ci w kontek!cie dodatków wraca co jaki! czas 
na poziomie unijnym w dyskusjach bran"owych  i urz%dowych. 
Przyk&adowo, przewodnik opracowany w 2015 r. przez FSAI (Food 
Safety Authority of Ireland), w celu wspierania irlandzkich przed-
si%biorców w odpowiedzialnym stosowaniu popularnych terminów 
marketingowych, wyra"a nieco bardziej (ni" przewodnik brytyjski) 
elastyczne podej!cie w tym temacie. Zgodnie z zaprezentowanym 
w przewodniku podej!ciem produkt jednosk&adnikowy/sk&adnik 
naturalny to taki, który jest stworzony przez natur% i nie zosta& 
istotnie zmieniony (tzn. przetworzony) przez cz&owieka. Istotne 
przetworzenie nie obejmuje takich procesów jak m.in. krojenie, 
mielenie, wyciskanie soku czy blanszowanie, poniewa" nie zmieniaj# 
one znacz#co charakteru "ywno!ci. Bardziej z&o"one formy prze-
twarzania wykluczaj# u"ycie okre!lenia „naturalny”, przy czym np. 
fermentacja jest uwa"ana za proces naturalny, cho$ – jak podkre!laj# 
autorzy - nast%puj#ce po niej procesy mog# sta$ na przeszkodzie 
w komunikowaniu naturalno!ci. Co wi%cej, w przypadku produktów 
wielosk&adnikowych, które powstaj# przy udziale procesów tech-
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nologicznych prowadzonych przez cz&owieka, dopuszcza si% has&o 
‘z naturalnych sk&adników’, po!ród których mo"liwa jest obecno!$ 
dodatków do "ywno!ci, pochodz#cych z naturalnych (róde& (np. 
ro!linnych) i uzyskanych w procesach fi zycznych lub tradycyjnych 
procesach przetwarzania. 

Naturalny składnik wg normy ISO
Wobec braku prawnej defi nicji kwestia rozstrzygni%cia naturalno!ci 
sk&adników podnoszona jest przez mi%dzynarodowe grona ekspertów. 
W 2017 r. zosta&a opracowana norma ISO/DIS okre!laj#c# kryte-
ria dla sk&adników naturalnych. Zaznaczy$ nale"y, "e zosta&a ona 
stworzona na potrzeby dostawców sk&adników (B2B) i nie do celów 
przekazywania konsumentom informacji o cechach komponentów 
"ywno!ci (B2C). Jako mi%dzynarodowy dokument normalizacyjny 
mo"e by$ postrzegana jako znacz#ce (ród&o danych, pomocnych 
w ustaleniu, czy dany sk&adnik ma naturalny charakter, czy te" nie. 
Wedle ww. normy sk&adnik (w tym tak"e dodatki do "ywno!ci) 
mo"e by$ uznany za naturalny, je"eli: 

• nie jest otrzymany na drodze syntezy chemicznej, 
• materia& (ród&owy to: ro!liny, glony, grzyby, zwierz%ta, mikro-

organizmy, 
• jest uzyskany z materia&ów (ród&owych wy&#cznie na drodze pro-

cesów fi zycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych oraz 
• inne procesy s# dopuszczalne do celów oczyszczania sk&adników 

pod warunkiem, "e ich podstawowa struktura nie ulegnie zmianie. 

Powy"sze daje pewne szanse w argumentacji, "e niektóre dodatki 
mog# by$ pozyskiwane w naturalny sposób, cho$ nadal nie sposób 
ich uzna$ za takie, które stworzy&a natura. 

Urz#d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdza 
w swoim przewodniku z 2014 r., "e produkt „naturalny” to produkt 
wytworzony w prosty sposób, z naturalnych i niskoprzetworzonych 
sk&adników. Czyli jakich? Tego Urz#d bli"ej nie wyja!nia. 

Rzetelność i balans
Ko'cz#c warto przypomnie$, "e podkre!lanie w znakowaniu czy 
reklamie naturalno!ci suplementu lub jego sk&adników (w tym 
substancji dodatkowych) jest dobrowolne. Efekty pracy dzia&ów 
marketingu s# zwykle (czy mo"e powinny by$) kompilacj#: analizy 
poj%cia naturalno!ci, wyników bada' konsumenckich, ogranicze' 
prawnych i oceny ryzyka, z jakim wi#"# si% dane has&a. Czasem 
wida$ wyra(nie, "e fi rmy odrobi&y swoj# prac%, poniewa" deklaracja 
100%-owej naturalno!ci produktu zast%powana jest odniesieniami 
do „inspiracji z natury”, „naturalnych sk&adników bazowych” czy 
jeszcze szerzej – ro!linnego sk&adu czy pochodzenia. Cho$ i takie 
znakowanie bywa nieprawid&owe, np. wtedy, gdy zamiast wskaza$ 
konkretnie sk&adnik u"yty w kapsu&ce suplementu diety, pojawia si% 
w wykazie sk&adników enigmatyczne okre!lenie „kapsu&ka ro!linna” 
lub „kapsu&ka celulozowa”, pod któr# mo"e si% kry$ np. dodatek 
E)464 – hydroksypropylometyloceluloza. Obserwuj#c praktyki 
fi rm, jak te" – b%d#ce ich nast%pstwem – post%powania tocz#ce si% 
przed organami w&a!ciwych inspekcji czy s#dów, mo"na doj!$ do 
wniosku, "e kwestia naturalno!ci, tak"e dodatków do "ywno!ci, 
pozostaje tematem otwartym. Firmy z pewno!ci# powinny skupi$ 
si% na dbaniu o rzetelno!$ przekazu kierowanego do konsumentów, 
jak te" poszukiwaniu innowacyjnych rozwi#za'. W!ród nich mo"na 
wskaza$ chocia"by popularne coraz bardziej sk&adniki technolo-
giczne (np. ro!linne), stanowi#ce ciekaw# alternatyw% dla unijnych 

dodatków (cho$ i one niekiedy bywaj# przedmiotem burzliwych 
dyskusji). Od przedstawicieli urz%dów mo"na oczekiwa$  wnikliwego 
zapoznawania si% z argumentacj# podmiotów kontrolowanych, 
która cz%sto jest efektem rzetelnej oceny. Wszystkim konsumentom 
"yczmy natomiast, aby wspó&praca mi%dzy nimi przyczynia&a si% 
do uczciwego znakowania, prezentacji i reklamy "ywno!ci.� n
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