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Jídlo v příručním zavazadle v letadle

Na palubě letadla můžeme převážet potraviny jak v příručním, tak i registrovaném zavazadle.
Musíme ale pamatovat na to, že potraviny musejí být v původním balení od výrobce. Některé
letecké společnosti mohou odmítnout přepravit čerstvé výrobky nebo takové, které se rychle
kazí, zejména pak na delších letových trasách. Během přepravy jídla je nutné pamatovat na celní
předpisy v zemi, do které cestujeme.

Mimo Evropskou unii

Pokud cestujeme do států mimo Evropskou unii, nemůžeme ve většině případů převážet čerstvé
potraviny. Potraviny jako maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina nelze vozit do všech zemí mimo
EU.

přeprava potravin je zpravidla leteckými společnostmi zakázána,
pokud plánujete převážet potraviny, seznamte se s právními regulacemi v zemi, do které
jedete, a také s pravidly v tranzitních zemí, přes které budete cestovat; některé země,
např. USA nebo Austrálie, zakazují dovážet na své území čerstvé potraviny,
na území Evropské unie platí zákaz přivážení mléka, masa a výrobků živočišného původu
ze států, které nejsou členy EU,
potraviny, které převážíme letadlem, musí být zabaleny v původním balení výrobce a mít
informaci o své trvanlivosti,
většina leteckých společností neumožňuje převážet potraviny, které se rychle kazí. 

Nezapomeňte! Přeprava kapalin v příručním zavazadle je omezena bezpečnostními předpisy –
kapaliny musí být v nádobkách s maximálním objemem do 100 ml a jejich celkový objem nesmí
být větší než 1 litr. 

Níže uvedený seznam má orientační charakter a obsahuje informace o podmínkách převážení
jednotlivých typů potravin na území Evropské unie.

druh výrobku příruční
zavazadlo

registrované
zavazadlo

Domácí pečivo ANO ANO

Bonbóny, sladkosti, tyčinky, křupky, lupínky  ANO ANO

Jídlo pro nemluvňata potřebné během trvání letu ANO* ANO

Klobásy, uzeniny, masové konzervy  ANO ANO
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druh výrobku příruční
zavazadlo

registrované
zavazadlo

Bujóny v kostce  ANO ANO

Med ANO** ANO

Ovoce, zelenina, čerstvé bylinky  ANO ANO

Potraviny v konzervách nebo lahvích, např. polévky, omáčky, koření, med,
čokoláda 

ANO** ANO

Orientální koření v tekuté podobě ANO** ANO

Omáčky, polévky, pudingy - instantní  ANO ANO

Tvrdé sýry typu parmezán  ANO ANO

Zavařeniny (ovoce, kompoty atd.) ANO** ANO

Láhve se sušenými hřiby  ANO ANO

Potraviny jako chlebíčky, sušenky, sýry, cereální tyčinky, ořechy  ANO ANO

* Jídlo pro nemluvňata: šťáva, voda, mléko – mohou se převážet v příručním zavazadle bez
omezení. Tyto potraviny ale musíme nahlásit během bezpečnostní kontroly. 

** Přeprava kapalin je možná v nádobkách do 100 ml.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


