Simbolio „Rakto skylutė“ dizaino taisyklės
Parengtos pagal Švedijos nacionalinės maisto agentūros, Danijos veterinarijos ir
maisto administracijos, Norvegijos sveikatos direktorato bei Norvegijos maisto
saugos tarnybos bendrą susitarimą

VALSTYBINĖ MAISTO
IR VETERINARIJOS TARNYBA
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Įvadas
Simbolis „Rakto skylutė“ ‒ tai
Švedijos nacionalinės maisto
agentūros prekių ženklas, pripažintas
Švedijos, Danijos, Norvegijos, Islandijos,
Šiaurės Makedonijos ir Lietuvos
kompetentingų institucijų.
Šis simbolis tai grafinis, supaprastintas,
papildomas maistingumo ženklas, kurio
tikslas ‒ padėti vartotojams lengviau
pasirinkti sveikatai palankesnius maisto
produktus (t. y. produktus, kurie turi mažiau
sočiųjų ir transriebalų, mažiau cukraus ir
druskos bei daugiau maistinių skaidulinių
medžiagų) palyginti su kitais panašiais
maisto produktais.
Švedijos nacionalinė maisto agentūra,
vadovaudamasi su Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija bei Valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba pasirašyta
sutartimi, leido šį simbolį naudoti Lietuvoje.
Lietuva šį simbolį ir jo kriterijus maisto
produktams notifikavo Europos Komisijai.

Maisto tvarkymo subjektai, naudodami
simbolį „Rakto skylutė“, turi nepažeisti
tarptautinių prekių ženklų naudojimo
teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos
teisės aktų, reglamentuojančių šio
simbolio naudojimo maisto produktams
ženklinti reikalavimus:
Sveikatos apsaugos ministro 2014-0122 įsakymas V-50 „Dėl maisto produktų
ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?docume
ntId=42987ff084be11e3aba3d2563f167b
94
Simbolis yra nekomercinis, jo
naudojimas savanoriškas ir nemokamas.
Jokie mokesčiai ar sankcijos netaikomos,
jei nepažeidžiami šio simbolio naudojimo
reikalavimai.

Simbolį nemokamai galima
atsisiųsti iš:

http://sam.lrv.lt/
Siekiant užtikrinti vienodas
naudojimo sąlygas visose simbolį
„Rakto skylutė“ taikančiose šalyse,
būtina laikytis šiose taisyklėse
nurodytų simbolio naudojimo
(dizaino) reikalavimų.

Simbolio „Rakto skylutė“ autentiškumas ir dizainas
Simbolis „Rakto skylutė“ turi atrodyti
tiksliai taip, kaip parodyta paveikslėliuose
dešinėje, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos
ar kopijavimo būdo. Proporcijos turi būti
tokios, kaip parodyta, nepriklausomai nuo
simbolio kopijos dydžio.

Teisingas simbolio naudojimas
Leidžiami simbolio „Rakto skylutė“
naudojimo variantai (žr. paveikslėlius
dešinėje).
Simbolis susideda iš šių dalių:
- balto rakto skylutės atvaizdo;
- žalio (PMS 356) arba juodo skritulio.
Žalias simbolis be balto žiedo

Juodas simbolis be balto žiedo

Visada, kai įmanoma, simbolis turi būti
žalias.
Juodas simbolis naudojamas tada, kai
spalvotai atspausdinti neįmanoma.
Jei fonas tamsus, ar panašios spalvos
kaip simbolis, žalią ar juodą skritulį
galima apjuosti plonu, baltu žiedu, kad
ženklas geriau išsiskirtų iš fono.
Labai svarbu naudoti teisingas spalvas.

Žalias simbolis su baltu žiedu
(naudojamas, kai fonas juodas ar tamsus)

Juodas simbolis su baltu žiedu
(naudojamas, kai fonas juodas ar tamsus)

Simbolio „Rakto skylutė“ spalvų kodai
Spalvų kodai:
PMS: 356
Euro: X1X0
CMYK: C:100 M:0 Y:100 K:10

ŽALIA
PMS 356

BALTA

JUODA

Tuščia zona aplink simbolį „Rakto skylutė“

Aplink simbolį „Rakto skylutė“ turi būti
tuščia, 1/4 disko skersmens pločio žiedo
formos zona, kurioje neturi būti jokios
informacijos.

Neteisingo „Rakto skylutės“ simbolio naudojimo pavyzdžiai

Negalima naudoti atskirų
simbolio elementų ar kartu su
kitais elementais, nenurodytais
šiose taisyklėse

Rakto skylutės atvaizdas diske
visada turi būti baltas, o ne pilkas
ar permatomas

Juodas žiedas aplink
skritulį neleidžiamas

Sveikesnei mitybai
Simbolio tuščioje zonoje neturi būti
jokios informacijos

Skritulys negali būti nuspalvintas
jokia kita spalva, išskyrus žalią
(PMS 356) ar juodą

Simbolis „Rakto skylutė“
negali būti vaizduojamas kaip
negatyvo atvaizdas

„Rakto skylutės“ simbolis
turi būti be ® ženklelio

Simbolio „Rakto skylutė“ vieta ant pakuotės

Simbolis „Rakto skylutė“ paprastai būna
pakuotės priekyje, viršuje arba apačioje,
pageidautina dešinėje pusėje, tačiau gali būti
pateikiamas kitose vietose.
Maisto produktai, kurie dažniausiai
parduodami nesupakuoti (pvz., neperdirbta
žuvis, vaisiai ir daržovės), gali būti
ženklinami grupini „Rakto skylutės“
simboliu. Šiuo atveju simbolis turi būti greta
produktų ir nekelti abejonių, kuriems
produktams jis skirtas.
„Rakto skylutės“ simbolis gali būti
naudojamas kartu su kitais simboliais (pvz.,
ekologiškų produktų ir pan.).

Šūkis
„Sveikesnei mitybai“ tai simbolio

Sveikesnei mitybai

„Rakto skylutė“ šūkis.
Jo tikslas ‒ padėti vartotojams,
pardavėjams ir gamintojams lengviau
suprasti ir įsiminti simbolio prasmę.
Šūkis naudojamas tik simbolio
reklamos tikslais.
Ant maisto produktų pakuočių šūkis
nerašomas.
Šūkis ar bet koks kitoks su simboliu
susijęs tekstas negali būti siejamas su
konkrečiais maisto produktais, turinčiais
savo pavadinimą ir prekės ženklą.
Šūkis be simbolio „Rakto skylutė“ gali
būti naudojamas:
• teikiant bendro pobūdžio informaciją
apie simbolį „Rakto skylutė“;
• teikiant informaciją apie produktų
grupes, kurioms naudojamas simbolis
„Rakto skylutė“;
• brošiūrose, plakatuose, bendro
pobūdžio reklamoje, teikiant informaciją
paštu ir pan.

Paveikslėliuose dešinėje
parodyta galima šūkio vieta
greta simbolio.
Simbolį ir šūkį galima
nemokamai parsisiųsti iš čia:
http://sam.lrv.lt/
Vartodami šūkį kitaip, nei
nurodyta, maisto tvarkymo
subjektai rizikuoja pažeisti
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr.
1169/2011 nuostatas.

Sveikesnei mitybai
Ženkleliu X1 pažymėtas atstumas, skirtas
šūkio ir simbolio „Rakto skylutė“ elementų
dydžiams palyginti.
Šūkis turi būti greta išorinės simbolio
„Rakto skylutė“ tuščios zonos ribos (1:4),
tačiau į ją patekti negali.

Šriftas
Šūkis
Šūkis spausdinamas Sansa Normal
šriftu. Neturint tokio šrifto, galima
naudoti Verdana šriftą.

Sansa Normal

Institucijų ir kitokiai komunikacijai
naudojamas Verdana šriftas.

Kitokiai komunikacijai
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