
                                                                                            

    
 
 
                
 

Агенцијата за храна и ветеАгенцијата за храна и ветеАгенцијата за храна и ветеАгенцијата за храна и ветерррринарство инарство инарство инарство ги ги ги ги советува советува советува советува                             

 

                                        П О Т РО Ш УП О Т РО Ш УП О Т РО Ш УП О Т РО Ш У В В В В А Ч И А Ч И А Ч И А Ч И Т  Т  Т  Т ЕЕЕЕ    

    

    

         За да          За да          За да          За да  консумирате безбедно  консумирате безбедно  консумирате безбедно  консумирате безбедно сладоледсладоледсладоледсладолед    внимавајтевнимавајтевнимавајтевнимавајте    и следете ги и следете ги и следете ги и следете ги 

следните упатстваследните упатстваследните упатстваследните упатства::::    

    

• Купувајте го сладоледот од сигурни продажни местаКупувајте го сладоледот од сигурни продажни местаКупувајте го сладоледот од сигурни продажни местаКупувајте го сладоледот од сигурни продажни места    

• Обрнете внимание на Обрнете внимание на Обрнете внимание на Обрнете внимание на личната хигиеналичната хигиеналичната хигиеналичната хигиена на на на на оние кои  оние кои  оние кои  оние кои 

продаваат, ракуваат или Ве послужуваат со сладоледот продаваат, ракуваат или Ве послужуваат со сладоледот продаваат, ракуваат или Ве послужуваат со сладоледот продаваат, ракуваат или Ве послужуваат со сладоледот     

• Обрнете внимание на разладниот уред во кој се чува Обрнете внимание на разладниот уред во кој се чува Обрнете внимание на разладниот уред во кој се чува Обрнете внимание на разладниот уред во кој се чува 

сладоледотсладоледотсладоледотсладоледот    

• Ако купувате конфекциониранАко купувате конфекциониранАко купувате конфекциониранАко купувате конфекциониран/пакуван/пакуван/пакуван/пакуван сладолед  сладолед  сладолед  сладолед 

прочитајте го означувањето и посебно внимание обрнете прочитајте го означувањето и посебно внимание обрнете прочитајте го означувањето и посебно внимание обрнете прочитајте го означувањето и посебно внимание обрнете 

на рокот на употребана рокот на употребана рокот на употребана рокот на употреба    

• Задолжително пред консумирањето проверете го изгледот, Задолжително пред консумирањето проверете го изгледот, Задолжително пред консумирањето проверете го изгледот, Задолжително пред консумирањето проверете го изгледот, 

мирисот и вкусот намирисот и вкусот намирисот и вкусот намирисот и вкусот на сладоледот сладоледот сладоледот сладоледот    

  
 


