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Postępowanie dotyczące sprzedaży suplementów diety ze świerszczy 

   

Prokuratura poleska rozpoznaje zawiadomienie złożone przez Powiatową 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, dotyczące wprowadzenia do obrotu nowej 

żywności bez uzyskania wymaganego zezwolenia tj. batonów i płatków 

śniadaniowych z zawartością sproszkowanych owadów. W najbliższym czasie 

prokurator podejmie decyzję, co do wszczęcia dochodzenia w sprawie  

o przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia, bądź pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 2.  

Jak wynika z treści zawiadomienia i ustaleń poczynionych przez służby 

sanitarne, jeden z łódzkich producentów, w ramach prowadzonej działalności zakupił 

w Wielkiej Brytanii około 100 – 200 gram sproszkowanych owadów. Celem zakupu 

była produkcja batonów i płatków śniadaniowych. Wyprodukowana została wstępna 

partia produktów, którą spożywali zarówno producent jak i jego znajomi. Niebawem, 

w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej znalazły się płatki śniadaniowe  

i proteinowe batony. Zamieszczone informacje wskazywały także na prowadzenie prac 

nad shake’m ze świerszczy. Jednocześnie producent nie posiadał dokumentów na 

okoliczność analizy produktu finalnego w zakresie bezpieczeństwa żywności.  

Proponowana za pośrednictwem strony internetowej nowa żywność podlega 

szczegółowym procedurom określonym w ustawie o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia, a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 

1997 roku. Z opinii opracowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 



 2 

Żywności na temat owadów oraz żywienia owadami wynika natomiast, że brak jest 

wystarczającej wiedzy, co do zagrożeń wynikających z wykorzystania owadów jako 

żywności. Do czasu przedstawienia przez Komisję Europejską oficjalnego stanowiska 

co do stosowania owadów jako produktów przeznaczonych do celów żywienia 

człowieka, nie ma podstaw pozwalających na wprowadzenie owadów na rynek 

spożywczy Unii Europejskiej.  
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