
Nutri-Score este un 
sistem de etichetare, 
pe partea din față a 
ambalajului. Marcajul 
este sub forma unui 
cod simplu bazat pe 
evidențierea uneia dintre cele cinci litere de la A 
la E, fiecare afișat pe un fundal de altă culoare 

produse importante în alimentația 
noastră, pe care ar trebui să le 
consumăm mai des sau într-o 

cantitate mai mare 2
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produse ce ar trebui consumate în 
cantitate mai mică sau ocazional, 

deoarece conțin o cantitate mai mare 
de grăsimi saturate, zahăr, sare, care 

ar trebui limitate în alimentația zilnică 2

produse ce 
ar trebui 

consumate cu 
moderație

Nutri-Score nu poate fi plasat pe alimente cu scopuri speciale - pentru sugari, copii 
mici sau alimente destinate unor scopuri medicale - și pe produse care nu au informații 
pe ambalaj despre conținutul de nutrienți. 

Este folosit pentru a prezenta valoarea 
nutrițională a produselor într-un mod intuitiv și 

ușor de înțeles pentru consumator.

57% 

dintre consumatorii 
europeni verifică 

ingredientele 
produselor alimentare 
și băuturilor pe care le 

consumă1 

41% 

dintre aceștia sunt 
deja familiarizați cu 

sistemul de etichetare 
Nutri‑Score1 

CE ESTE NUTRI-SCORE?

CE ÎNSEAMNĂ LITERELE ȘI CULORILE DIN NUTRI-SCORE?

UN NOU SISTEM DE 
ETICHETARE, PENTRU O 
ALIMENTAţIE ECHILIBRATă

https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score


Algoritmul Nutri-Score oferă 
puncte pentru nutrienții al 
căror consum ar trebuie limitat 
(energie, zaharuri, acizi grași 
saturați, sare) și nutrienții care 
ar trebui consumați în cantitate 
mai mare/ mai des din fiecare 
produs (proteine, fibre, procent 

de fructe, legume, nuci, inclusiv 
ulei de rapiță, ulei de nucă și 
ulei de măsline). 

Apoi se scad punctele pozitive 
din cele negative pentru a se 
afla valoarea nutrițională a 
unui produs.

Dezvoltat pe baza cercetării și 
a studiilor științifice 

 

Se calculează pentru 100g sau 
100ml de produs și nu pentru 

o porție 

Promovează o perspectivă 
echilibrată a alimentației 

Furnizează  
informații suplimentare 
privind valoarea nutritivă  

a produsului 


Evaluează produsul 
alimentar ca întreg și nu doar 

componentele sale în mod 
particular



Este bine înțeles de către 
consumatori și îi ajută 

în alegerea produselor 
alimentare 3

Puncte pentru 
alimente solide

Puncte pentru 
băuturi

Nutri-Score

MINIM 
-1

ÎNTRE 
0 și 2

ÎNTRE 
3 și 10

ÎNTRE 
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ÎNTRE 
19 și 40

apă
MINIM  

-1
ÎNTRE 
2 și 5

ÎNTRE 
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ÎNTRE 
10 și 40

CUM SE CALCULEAZĂ NUTRI-SCORE?

Punctele sunt atribuite pe baza conținutului din 100g de produs 
solid sau 100ml de băutură. 

Mai multe informații sunt disponibile pe www.nutriscore.ro

CUM SE DIFERENŢIAZĂ NUTRI-SCORE DE ALTE SISTEME DE ETICHETARE SIMILARE?
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