
SODYUM İÇERİGI GIDA ETİKETLERİNE GİRİYOR C•J 

Fabrikasyon yiyeceklerde gö
rülen standartlaşmış gıda etiketle
rinde yakında sodyum.unda yer 
alacağı HHS sekreteri Margaret M. 
Heckler tarafından 17 Nisan 1984' 
de açıklanmıştır. 

Siriyıl (A.B.D. herhangi bir ta
hılla hazırlanmış kahvaltıda ye
nen bir yiyecek) ku'tuları ve diğer 
ambalajların birçoğu üzerinde gö
rülen gıda etiketleri kalorileri, pro
teinleri, karbonhidratları, yağları, 

vitaminleri ve mineralleri standart
laşmış bir biçimde göstermektedir. 
Fabrikasyon yiyeceklerin hemen 
hemen yarısına yakın bir kısmı 

gıda etiketi taşımaktadır. Kuvvet
lendiıilmiş gıda madeleri ve için
de ek besleyici maddeler bulundu
ğu bildirilen yiyecekler için eti
ketlendirme FDA tarafından zo~ 

runlu tutulmuş olup, bu etiketler 
imalatçılar tarafından gönüllü ola
rak temin edilip birçok yiyeceğin 
üzerine konulmuştur. 

18 Nisan 1984 tarihli Federal Re

gister'da yayınlanan yeni zorunlu
lukla yiyeceklerdeki sodyum mikta
rı, ı Temmuz 1985 tarihinde gıda 

etiketlerinde yt;r al_acaktır. 

I--Jeckler, nsodyum etiketıeınesi
nin son on yıl içindeki tüketici 

sağlığını uyarma çabaları .açısın

dan en önemH olaylardan biri ola
cağını .. açıklamıştır. FDA tetkikle-

ri 1978'de % 14 olan aşın tuz ve 
sodyumdan sakınmaya çalışan tü
keticilerin sayısının 1982'de % 40'a 
yükseldiğini göstermektedir. Gıda 

etiketinde sodyum miktarının bu
lunması tüketicilere beslenmeleri 
ve sağlıkları açısından akıllıca 

seçme olanağı verir. 198l'de gıda 
endüstrisi işbirliğiyle başlatılan 

sodyum teşebbüslerinin sonucu 
olarak, bazı önemli gelişmeler gö
rülmüştür. Gönüllü sodyum etiketi 
hemen hemen iki mislinden fazla 
artmış ve daha büyük oranda dü
şük sodyum içeren yiyecekler ge
liştirilerek tüketicilere sunulmuş

tur. 

.. Felç ve kalp krizine neden 
olabilecek yüksek tansiyona sahip 
birçok Amerikalı için bu zorun
luluklar özel önem taşımaktadır. 

Yüksek tansiyonun birçok faktör
le ilişkisi olmasına rağmen, birçok 
kişi sodyum kısıtlaması ve zayıf

lama ile tansiyonlarını düşürebilir
ler.» 

Plan aynı zamanda ndüşük sod
yumu veya «azaltılmış sodyum» 
gibi etiketleride tanımlamaktadır. 

Çeşitli etiketlendirmeler için 
gerekli olan standartlar 

dır: 

şunlar-

••Sodyum içermeyen» - her 
verilişte 5 mg' dan daha az. 

(*) Sema Önay-Başaran (H.ü. Eczacılık Fakültesi, Farnıasötik Tek
noloji Anabilim Dalı, Hacettepe - Ankara) tarafından Apharmacy 
Weekly, 27, 67, 1984'den çevrilmiştir. 
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