
  
  

  
  
  
 

 

 د/7453/675
05/07/1390 

 دارد

 اتوماسیون اداري متمرکز

                                                                                       غـذا و دارو  سـازمان ید وحیـد نظـري   خیابـان فخـر رازي  نـبش خیابـان شـه     ?  
 1314715311: کد پستی6
                                     7                                                 ٦٦٤٦٧٢٦٨- ٩: تلفن  '

  ٦٦٤٦٩١٤٢:   منابر                          
  http://fdo.behdasht.gov.ir                                                                           :غذاو دارو  سازمانصفحه الكرتونیكي  *
                                          :موزش پزشكي صفحه الكرتونیكي وزارت هبداشت ، درمان و آ  *

http://www.mohme.gov.ir  

دارو  سازمان  ذا و 

سراسر  یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک
  کشور

  ییمواد غذا يضابطه برچسب گذار:موضوع 
 

  سالم علیکم
بـه  در جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه و احتـرام بـه حقـوق مصـرف کننـدگان       ،احتراماً      

جهـت استحضـار و    "ورزشـی  -هاي رژیمی اغذحداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذایی و "پیوست 
با توجه به اهمیت و ضرورت اجباري شدن برچسب گذاري مواد غذایی، بر . بهره برداري ارسال میگردد

ات، چربی، چربی اشباع، چربی ترانس، سـدیم و  رانرژي،پروتئین، کربوهیداساس این ضوابط درج میزان 
ه تولید کننده ادعاي سالمتی و یـا تغذیـه اي در   قند در جدول ارزش تغذیه اي اجباري است و چنانچ

خواهشمند اسـت دسـتور   . مورد هر نوع ماده مغذي دارد باید مقدار آن نیز بر روي برچسب ذکر گردد
  . وابط به اطالع کلیه واحدهاي تولیدي رسانده شودضفرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که این 

کن اسـت داراي مقـداري برچسـب چـاپ شـده در      بدیهی است با توجه به اینکه برخی کارخانجات مم
استفاده نمایند  موجودمهلت داده میشود که از برچسبهاي  سال جاريانبارهاي خود باشند لذا تا پایان 

  . ابطه برچسب گذاري الزم الجرا خواهد بودضرعایت کلیه موارد ذکر شده در  1/01/91و از تاریخ 
  

  :رونوشت 
  اداره کل یعلم ئتیسرکار خانم دکتر کالهدوز عضو ه

  یدنیو آشام یخوراک يفرآورده ها یابیکل محترم  نظارت و ارز ریمد یخانم دکتر صفرچ سرکار
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تحقیقات تغذیه اي و صـنایع   انستیتو و با همکاريسازمان غذا و دارو  معاونت غذا دراین ضابطه توسط 
غذایی کشور ، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دفتر سالمت، 

تـدوین در سـال   معاونت تولیدات گیاهی جهـاد کشـاورزي    و ،معاونت سالمتجمعیت، خانواده و مدارس 
بازنگري سازمان غذا  معاونت غذا در میتوسط اعضاي هیئت عل 1390 تابستانگردیده است و در  1388

   .شده است
 دعوت میشود پیشـنهادات در کشور از کلیه محققان، کارشناسان، متولیان، مسئوالن و صاحبان صنعت غذا 

  .   فرمایندخود را در مورد این ضابطه کتبا به سازمان غذا و دارو منعکس  اصالحی
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  معاونت غذا                                                       و دارو     غذا  سازمان                              زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو
  و ورزشی غذایی  - حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی 

 1

  مقدمه  -1
ر بوده و یکی از راههاي نیل به این هدف برخورداري از تغذیه صحیح می باشد ، بنـابراین  با توجه به اینکه جامعه سالم زیر بناي توسعه هر کشو  

سـوي دیگـر بـا     از .غذایی و ورزشی به افـراد جامعـه ضـروري اسـت     -در اختیار قراردادن اطالعات الزم در مورد مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی 
ارت بین المللی ، باالرفتن فرهنگ مردم و توجه به سالمتی جامعه ، برچسـب گـذاري بـه    پیشرفت صنایع غذایی و رقابت در این زمینه ، گسترش تج

  . عنوان ابزاري مهم جهت اطالع رسانی به مصرف کنندگان به حساب می آید 
  
  هدف  -2

یی و ورزشـی و  غـذا  -هدف از تدوین این ضابطه ساماندهی اطالعات موجود روي برچسب هاي بسته بندي مواد غذایی و مکمل هاي رژیمـی   
  . بسترسازي الزم جهت جایگزینی تدریجی برچسب هاي موجود با موضوعات روز دنیا  است  

غذایی ورزشی به معنی ارتباط میان تولید کننده و فروشنده از یک طرف بـا خریـدار و مصـرف     -برچسب گذاري مواد غذایی و یا مکمل هاي رژیمی
  .کننده از طرف دیگر می باشد 

  
  اربرد دامنه ک -3

غذایی و ورزشی و تمام مواد غذایی بسته بندي شده ، آماده فروش و مواد اولیـه   –این ضابطه در مورد برچسب گذاري تمام مکمل هاي رژیمی   
شـامیدنی،  مشمول  اخذ پروانه ساخت ، پروانه بهداشتی ورود و   شناسه نظارت مطـابق بـا قـانون مـواد خـوردنی، آ     ) اعم از تولید داخل و یا وارداتی( 

  . الزامی گردیده است   1/1/1389و اجراي این ضابطه از تاریخ آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد 
  1یادآوري 

  : این ضابطه مشمول مقررات برچسب گذاري موارد زیر نمی باشد 
o و  غذاهاي بدون بسته بندي عرضه شده در کترینگ ها ، پروازهاي هواپیمایی ، رستوران ها ، سلف سرویس ها… . 
o سفیدگوشت گوشت قرمز و  ، میوه و سبزي ، تخم مرغ بسته بندي نشده .  

   2یادآوري 
استاندارد ملی مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی    ) قسمت برچسب زنی ( در مورد هر محصولی عالوه بر این ضابطه باید 

 . نیز رعایت گردد 
 3یادآوري 

شناسه نظارتی صادر می گردد ملزم به درج کلیه موارد برچسب گذاري می باشند و در برچسب گذاري به جاي شماره پروانه  محصوالتی که براي آنها
  .ساخت باید شماره شناسه نظارت درج شود 

  4یادآوري 
و پـاك نشـدنی   ) اپ شـده نشـود   به صورتی که رنگ پس زمینه مانع خواندن عبارات چ( عبارات مورد نیاز برچسب گذاري در این ضابطه باید واضح 

  . بوده به راحتی توسط مصرف کننده قابل خواندن باشد 
  5یادآوري 

کـم رنـگ    هر گونه مغایرت محصول با این ضابطه از قبیل نادرست بودن اطالعات موجود در برچسب گذاري ، گمراهی مصرف کننده ، پررنگ و یـا 
کسب مجوز به عنوان تخلف یا تقلب شناخته شده و مطابق با قانون مـواد خـوراکی آشـامیدنی ،    نشان دادن واقعیت ها ، تعاریف بدون اساس و بدون 

  . یا وارد کننده برخورد خواهد شد / بسته بندي / آرایشی و بهداشتی و قانون تعزیرات حکومتی با  واحد تولیدي 
   6یادآوري 

خـود  ( هاي تولیدي می باشد و مشخصات محصـول در هـر بـار پـایش      مسئولیت صحت مندرجات برچسب بر عهده مدیر عامل و مسئول فنی واحد
بایـد بـا مـوارد ذکـر     ) ر کشورسمعاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشکی سرا و معاونت غذا در سازمان غذا و داروکنترلی  و یا توسط کارشناسان 

  . برچسب مطابقت داشته باشد  شده در
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  معاونت غذا                                                       و دارو     غذا  سازمان                              زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو
  و ورزشی غذایی  - حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی 

 2

  7یادآوري 
 .  است 1390در واحد هاي تولیدي که به تائید معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده است تا پایان سال  اعتبار لیبل هاي موجود 

  تعاریف و اصطالحات 
 1مصرف کننده  -

  .افراد یا خانوارهایی که مواد غذایی را استفاده می کنند   
  2برچسب -

  . استسته بندي اولیه و نهایی نوشته و یا طرحهاي گرافیکی یا چاپ شده برروي ب  
  3برچسب گذاري -

  . نوشتن و یا چاپ هر گونه تصویر و یا اطالعاتی که باید به اطالع مصرف کننده برسد   
  برچسب گذاري تغذیه اي -

  .، توصیف می کند نوعی از برچسب گذاري است که ویژگی هاي تغذیه اي یک ماده غذایی را جهت اطالع مصرف کننده   
 4ا غذ - 

  . هر ماده فرآیند شده ، نیمه فرآیند یا خام است که به مصرف خوراك انسان می رسد   
   5غنی سازي -

 عبارت است از افزودن یک یا چند ماده مغذي ضروري به مواد غذایی در سطوحی باالتر از آنچه که به طور طبیعی در غذا وجود دارد ، کم است  
  . اصالح کمبود ناشی از یک یا چند ماده مغذي که در کل جامعه و یا گروه هاي خاصی از جمعیت وجود دارد  یا وجود ندارد ، به منظور پیشگیري و

 ماده مغذي  -
تولید انرژي می کند ، براي رشد ، توسـعه و حفـظ بقـا مـورد     و هر گونه ماده اي که به طور معمول به عنوان ماده متشکله غذا مصرف می شود   

  . وجب بروز تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی خواهد شد نیاز است و کمبود آن م
  6قند ها -

   .به منو ساکارید ها و دي ساکارید هاي موجود در ماده غذایی به استثناي پلی اولها گفته می شود   
   7فیبر خوراکی -

زیم هـاي درون زاي روده کوچـک انسـان تجزیـه     که توسط آن 8یا بیشتر 10فیبر خوراکی به مفهوم پلی مر کربوهیدرات با واحد هاي منومري    
 :نمی شود و به یکی از گروههاي زیر تعلق دارد 

  .پلی مر کربوهیدرات که به طور طبیعی در غذاي مصرفی موجود است  -
ل مسـئوالن ذي  پلی مر کربوهیدرات که از مواد غذایی خام توسط روش هاي آنزیمی ، فیزیکی ، شیمیایی گرفته شده و مدارك علمـی مـورد قبـو    -

  . صالح اثر مفید فیزیولوژیکی بر سالمت انسان را نشان داده است 
 .پلی مر هاي مصنوعی کربوهیدرات که مدارك علمی مورد قبول مسئوالن ذي صالح اثر مفید فیزیولوژیکی بر سالمت انسان را نشان داده است  -
 
 
  
 
  

                                                        
1 Consumer 
2 Label 
3 Labeling 
٤ Food 
5 Fortification 
6 Sugars  
7 Dietry fiber 

  . می باشد  به عهده دولت 3 – 9تصمیم گیري در مورد واحد هاي منومري بین  ٨
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   ( SFA) 1اسیدهاي چرب اشباع -
اصـلی و  ( نجیره کربنی اصلی آنها هر اتم کربن با پیوند یگانه به اتم هاي کربن مجاور متصل بـوده و در طـول زنجیـر    اسیدهاي چربی که در ز  
(   این اسید هاي چرب شامل اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر    . باشد ، اشباع  نامیده می شوند ) دو یا سه گانه ( فاقد هرگونه پیوند غیر اشباع ) فرعی 

C4   تا C10(   کره  ، متوسط زنجیر  نندما )C12  تا C14 (پالم و نارگیل و بلند زنجیـر   هسته مانند روغن )C16    ماننـد چربـی حیـوانی    ) بـه بـاال
  .،روغن پالم ، کره کاکائو ، پنبه دانه ، سویا و آفتابگردان هستند 

   ( UFA) 2اسیدهاي چرب غیر اشباع -
  :غیر اشباع بین اتمهاي کربن هستند و عموماً به دو دسته تقسیم  می شوند یک پیوند داراي اسیدهاي چرب غیر اشباع حداقل   

که متداولترین آنها اسید اولئیک می باشد و در روغن هاي زیتون ، کلزا ، بادام زمینـی   (MUFA) 3اسید هاي چرب غیر اشباع با یک پیوند دو گانه -
 .می شود  زمینی ، پالم ، کنجد و نیز چربی ذخیره اي بعضی از حیوانات یافت

که بطور عمده شامل اسیـد لینولئیک با دو پیونـد دوگانه میباشـد و بـه میـزان قابـل      PUFA) (  4اسیدهاي چرب غیر اشباع با چند پیوند دو گانه -
اسـید لینولنیـک نیـز    .  و مغز گـردو وجـود دارد   پنبه دانه، هسته انگور، مالحظـه اي در روغن هاي گلـرنگ ، آفتابگردان ، ذرت ، سویا ، کنجد ، کلزا

  .  غنی آن می باشند "سویا و کلزا از منابع نسبتا ،برزك داراي سه پیوند دوگانه بوده و روغن هاي
  اطالعات تغذیه اي تکمیلی -

  . ی کندو به تفسیر اعالم مواد مغذي کمک م است این اطالعات به منظور ارتقا دانش مصرف کننده از ارزش تغذیه اي مواد غذایی مورد مصرف  
  5مواد متشکله  -
هر ماده اي که در ساخت و تهیه ماده غذایی به کار می رود و در محصول نهایی وجود دارد ، هر چند که شکل اصـلی آن تغییـر یافتـه باشـد و        

  . شامل مواد افزودنی نیز می گردد 
  6افزودنیها -

د و به عنوان یکی از اجزاء اصلی غذا به حساب  نمـی آیـد ، خـواه داراي ارزش    هر ماده اي که معموالً به تنهایی به عنوان غذا مصرف نمی شو   
تـأثیر  غذایی باشد یا نباشد و کاربرد آن باعث شود که آن ماده یا محصوالت جانبی آن به صورت جزئی از مواد غذایی در آیند یا در خصوصـیات غـذا   

  . نمی شود  7بگذارند الزم به ذکر است این اصطالح شامل آلوده کننده ها
  8کمک کننده هاي فرایند -
ـ     زان موادي هستند که به غذا به دلیل تاثیرات تکنولوژیکی در مدت فرایند اضافه می شوند و این مواد در محصول نهایی وجود ندارند و یا به می

 . یند نمی باشند الزم به ذکر است که مواد افزودنی جز کمک کننده هاي فرا. کم و در سطح غیر عملیاتی وجود دارد 
مـواد مـورد    - 3گاز موجود در فضاي باالي بسـته بنـدي    - 2هیدروژن مورد استفاده در فرایند هیدروژناسیون  - 1: مواد کمک کننده فرایند شامل  

کاتالیسـت   - 5، روغـن ، سـرکه   مواد شفاف کننده و فیلتر کننده مورد استفاده در فرایند تولید  آبمیوه  - 4استفاده در سیستم هاي سرمازا و انجماد  
رزین هاي تبادل یونی ، غشاء ، فیلتر هاي مولکولی که  - 6هاي مورد استفاده در فرایند هاي ساخت که در محصول نهایی وجود ندارد از قبیل نیکل 

آب  - 8که در غذا وارد نمی شـوند   عوامل خشک کردن و یا رباینده هاي اکسیژن  - 7در جداسازي فیزیکی استفاده  می شود و وارد غذا نمی شود  
  . مواد تمیز کننده و ضد عفونی کننده - 10عوامل شستشو دهنده و پوست گیري  - 9مورد استفاده براي تولید بخار 

 
 
 
 

                                                        
1 Saturated Fatty Acids 
2 Unsaturated Fatty Acids 
3 Mono Unsaturated Fatty Acids 
4 Poly Unsaturated Fatty Acids 
5 Ingredient 
6 Food additives 
7 Contaminants  
8 Processing Aid 
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   1ادعا -
ماهیـت فـرآورده ، فرآینـد و    هر توضیحی که نشان دهنده و بیان کننده این مطلب باشد که غذا داراي کیفیت و امتیاز خاصی در ارتباط با منشا غذا ، 

  . ترکیبات آن می باشد 
   ادعاي تغذیه اي -

  .تغذیه اي ماده غذایی است و ویژگیهاي خواص ماهیت، ارائه هر گونه بیان ، پیشنهاد یا استنباطی است که بیانگر   
   اعالم مواد مغذي -

  .فهرستی از مواد مغذي موجود در یک ماده غذایی    
  DV2درصد ارزش روزانه  -

و بـه آنهـا اطالعـاتی ارائـه      می شود و به مصرف کنندگان در انتخاب غذا کمک مـی کنـد   آوردهاست که روي برچسب هاي غذایی  اطالعاتی  
 فـرد  کیلوکـالري بـراي یـک    2000با فرض دریافـت روزانـه   (به مواد مغذي نیاز بدن  درصدي ازمیشود که به ازاي دریافت هر سهم از فرآورده چه 

براي مثال اگر در . و به درصد گزارش می شود  استفاده میشود DRV4و RDI 3از رفرنس هاي  براي برآورد ارزش روزانه از  .تامین میشود )بزرگسال
 درصد از نیاز روزانه به کلسیم از طریق مصرف یک لیوان شیر15است یعنی % 15در برچسب اعالم شود که ارزش روزانه کلسیم براي یک سهم شیر 

  .تامین میشود )سهممعادل یک (
  
   PDP 5 ) (صفحه اصلی  -

اطالعات مربـوط بـه نـام و    بخشی از یک برچسب است که جهت اطالع رسانی هنگام خرید و مصرف به مصرف کننده نمایش داده می شود و   
ر د د و انقضا مصـرف ، سـري سـاخت    وزن خالص ، شماره پروانه ساخت ، شناسه نظارت و یا پروانه بهداشتی ورود ، تاریخ تولیصول ، حنام تجاري م

   .این صفحه نوشته می شود 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Claim 
2 Daily Value  
3 Reference Daily Intake 
4 Daily Refrence Value 
5 Principal Display Panel 
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   IP (1( صفحه اطالعات  -

سایر عبارات برچسب موجود در این ضابطه و ضوابط مرتبط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و استاندارد هـاي   صفحه مربوط به درج   
معاونـت غـذا و دارو   یـا    و معاونـت غـذا در سـازمان غـذا و دارو    کارشناسـان  ه باید پس از تایید توسط مرتبط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ک

  . درج شود بر روي برچسب  ر کشورسدانشگاههاي علوم پزشکی سرا

 
  2بهر -

  .محصوالتی که تحت شرایط یکسان تولید شده باشد را بهر گویند    
ADI-  3  

  . وزن بدن است  mg/kgماده غذایی بر حسب  حد قابل قبول دریافت روزانه یک  
RDA-  4  

  . درصد افراد سالم جامعه مورد نیاز است  98 – 97میزان مواد مغذي که براي برطرف کردن نیازهاي   
RDI-   5  

مریکا کـه قـبال   آ RDAنی ، این واژه با ددر مورد ویتامین ها و مواد مع 1968سال  RDAها براي برچسب گذاري غذا بر مبناي  DVمجموعه   
  . رده هاي غذایی استفاده می شد ، جایگزین شده است وجهت برچسب گذاري بر فرآ

   6سهم  -
 2مصرف میشود براي مثال یک لیوان شیر یک سهم است و توسط یک فرد در یک وعده است که به طور معمول ماده غذایی  سهم غذا، مقدار  

  . .عدد بیسکویت یک سهم است
  7تولیدتاریخ  -

  .فرآوري و بسته بندي می شود غذایی و ورزشی  -تاریخی است که غذا و یا مکمل رژیمی  
  8تاریخ دوام حداقل -

به معناي تاریخی است که تاریخ پایان دوره را تحت شرایط انباري بیان شده مشخص می کند و طی آن محصول بـه طـور   )  9بهترین قبل از(    
بـا ایـن وجـود    . ماند و هر گونه کیفیت هاي خاص را براي هر گونه دعاوي صریح یا ضمنی حفظ خواهد کـرد   کامل جهت ارائه به بازار باقی خواهد

  .فراتر از این تاریخ غذا ممکن است هنوز به طور کامل رضایت بخش باشد 
  غذایی و ورزشی  -بهترین زمان مصرف مکمل هاي رژیمی  

   . باقی مانده باشد ) shelf life (ي محصول ز عمر قفسه اا)  3/1( یک سوم  زمانی است که حداقل
                                                        

1 Information Panel 
2 Lot Number 
3 Acceptable Daily Intake 
4 Recommended Dietary Allowances  
5 Recommended Daily Intake  
6 Serving Size 
7 Date of Production 
8 Date of Minimum Durability 
9Best Before 
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  1تاریخ انقضا -
تاریخی است که پایان دوره مصرف را تحت شرایط انباري بیان شده مشخص می کند که بعد از آن محصول احتماال صفات کیفی عادي مـورد    

  . انتظار توسط مصرف کننده را نخواهد داشت و نباید آن را مصرف کرد 
  .خاصیت اولیه هنگام تولید تا آن زمان را از دست داده است % 10غذایی و ورزشی زمانی است که فرآورده  -مل رژیمی تاریخ انقضاي مک

   کشور تولید کننده -
  . کشوري است که فراورده در آن تولید و یا بسته بندي می شود   

   ) A( درج در برچسب اصلی  -
  . ملزم به درج مشخصات کاال بر روي برچسب و در زمان تولید در کارخانه مذکور می باشد برچسب فارسی نویس است که کارخانه تولیدکننده   

   ) B( درج در برچسب غیر قابل برداشت  -
برچسب فارسی نویسی است که از کاغذي با قدرت چسبندگی قوي و غیر قابل برداشت تهیه شده که مالك تشخیص آن در هنگـام برداشـت     

  .بندي کاال می باشد که واردکننده ملزم به الصاق آن می باشد برچسب ، کنده شدن بسته 
      )زیست فناوري (  بیوتکنولوژي - 

نوترکیب و تزریق مستقیم اسید نوکلئیک در سـلول یـا    DNAبیوتکنولوژي به مفهوم کاربرد تکنیک هاي آزمایشگاهی اسید نوکلئیک از جمله   
یاهی ، که بر موانع فیزیولوژیکی طبیعی الحاق یا تولید مثل غلبه می کند و جزء روش هاي انتخـاب و  اندامک ها ، آمیختن سلولها بین خانواده هاي گ

   .تولید مثل قدیمی نیست ، اطالق می شود 
  2محصوالت تراریخته -

ی آن مـاده ژنتیکـی   بیوتکنولوژي مدرن یا فن آوري زیستی دستاورد تحقیقات علمی سالیان اخیر است که با استفاده از مهندسی ژنتیک که طـ   
. به طور تعمدي دستکاري شده و در واقع به تغییر شکل ژن هاي معین جهت ایجاد گونه هاي جدید حیات اطالق می گردد ) DNA(موجودات زنده 

بـه روش   DNAتکاري با دس. این عمل در شرایط بسیار کنترل شده انجام و نهایتاً ژن اختصاصی و معین انتخاب شده ، انتقال یافته یا تغییر می کند
امکان القاي ویژگی هاي هر موجـود  ) نو ترکیب نامیده می شود  DNAکه روش ( زنده به موجود زنده دیگر انتقال آن از یک موجود  هاي مختلف و

  . زنده به گیاه ، باکتري ، ویروس و یا جانور دیگر مهیا می شود 
      محصوالت پروبیوتیک -

قابـل  میار اقتباس شده است و از نظـر مفهـوم در    –به معناي حیات بخش یا زیست بخش یا زیست  4نی پروبیوساز واژه یونا 3واژه پروبیوتیک  
  .قرار دارد  6به معناي ضد حیات  5واژه پادزیست

واص سـالمت  هستند که با استقرار در بخش هاي مختلف بدن با عمل زیستی خود سبب ایجاد خـ  7)باکتري ، مخمر ( ی یپروبیوتیک ها ریز زنده ها 
  . می شود 8بخش براي میزبان 

تقسـیم مـی    10و غیـر لبنـی   9گسترش فرآورده هاي پروبیوتیک لبنی تا به آنجا بوده است که معموال فرآورده هاي پروبیوتیک به دو گروه  لبنی  
هاي پروبیوتیک بـر پایـه غـالت و حبوبـات     و فرآورده 11فرآورده هاي پروبیوتیک غیر لبنی به دو دسته فرآورده هاي پروبیوتیک با پایه سبزي . شود 

 .طبقه بندي می شود 
  
  الزامات  - 4

                                                        
1Expiration Date 
2 Genetically Modified 
3 Probiotic  
4 Probios  
5 Anti biotic  
6 Against The Life  
7 Viable  
8 Host  
9 Dairy Probiotic Products  
10  Non Dairy Probiotic  
11 Vegetable Based Probiotic Products  
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غذایی و ورزشی یاد شده به صـورت ذکـر شـده بـراي هـر عنـوان         -درج موارد زیر برروي کلیه برچسب هاي مواد غذایی مکمل هاي رژیمی   
در موسسات داخلی که نـوع آنهـا از طـرف     1346هداشتی مصوب سال قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و ب 11طبق ماده . اجباري می باشد 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معین و صورت آنها منتشر می گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش   
  . دي یا ظرف محتوي جنس قید نمایند پزشکی مشخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روي بسته بن

  
  نام و نام تجاري محصول - 1 – 4
  ) فرآورده ( نام محصول  - 1 – 1 – 4

با درشت تـرین  )  Bold( باید در برچسب و در صفحه اصلی با ثبوت چاپ کافی به صورت ، خوانا ، واضح ، پر رنگ   ) فرآورده ( نام محصول   
در خطوطی موازي با محل اتکا بسته بندي در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخـت  ) چسب نسبت به سایر عبارات بر( اندازه 

  .برچسب نباشد درج شود 
  . نام و یا هویت ماده غذایی مطابق با پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نام گذاري گردد   - 1 – 1 – 1 – 4
 "،  "کامـل   "،  "بـرش داده   "با توجه به شکل و فرمی که محصول به آن شکل وارد بازار می شود می توان از عبارتی نظیر ،    - 2 – 1 – 1 –4

  . به منظور مشخص نمودن بهتر هویت فرآورده استفاده نمود  "خشک 
  .ود در نوشیدنیهاي حاوي آبمیوه باید درصد آبمیوه در زیر نام محصول نوشته ش - 3 – 1 – 1 –4
 .در مورد آبمیوه هاي تهیه شده از کنسانتره عبارت آبمیوه تهیه شده از کنسانتره  باید درج گردد نه آبمیوه   - 4 – 1 – 1 –4
  .بیان منبع و سرچشمه آبهاي معدنی بر روي برچسب آبهاي معدنی الزامی است - 5 – 1 – 1 –4
به عنوان مثال تاکید بـر  . ر یک ترکیب باعث گمراهی مصرف کننده شده و مجاز   نیست تاکید زیاد در مورد حضور و یا عدم حضو - 6 – 1 – 1 –4

 . حضور کره در کیک در صورتی که کیک حاوي مقدار کمی کره باشد باعث گمراهی مصرف کننده می شود و مجاز نیست 
 . شود نوع و منشا روغن به کاربرده شده باید قید گردد بر روي برچسب روغن و یا مواد غذایی که در آن روغن به کاربرده می  - 7 – 1 – 1 – 4
  .درصد انواع روغن در روغن مایع مخلوط باید درج شود  - 8 – 1 – 1 – 4
  . باید درج گردد ) طبیعی یا مشابه طبیعی (در صورت استفاده از اسانس در چاي ، نام و نوع اسانس  - 9 – 1 – 1 – 4
   .گوشتی، درصد گوشت به کار رفته ذکر گردد در فرآوره هاي  – 10 – 1 – 1 – 4
 " در صورت درجه بندي محصول بر اساس استاندارد ملی و یا ضوابط مربوط وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی درج      – 11 – 1 – 1 – 4

  . با فونت متناسب با اندازه نام محصول الزامی است  " درجه محصول
  1یاد آوري 

  . بند مشمول محصوالت وارداتی و محصوالت مشمول شناسه نظارت نیز می گردد موارد ذکر شده در این   
  2یادآوري 

غذایی و ورزشی است و نه یـک دارو و بـه    –بیان هویت محصول نشان می دهد که محصول مورد بحث یک مکمل رژیمی  در مورد مکمل ها  
 " cغذایی ویتامین  –مکمل رژیمی  "برد به عنوان مثال عالوه از روي آن می توان به محتویات اصلی موجود در محصول نیز پی 

   1تذکر 
  .غذایی و ورزشی به زبان فارسی و انگلیسی اجباري است -ذکر واژه مکمل رژیمی  

  2تذکر 
 .باید مشخص شود... کپسول و  -غذایی و ورزشی از قبیل قرص –شکل مکمل رژیمی   

  
  نام تجاري محصول - 2 – 1 – 4

در صفحه اصلی به زبان فارسی و به صورت خوانا ، واضح با ثبوت چاپ کافی و با فونت متناسب با اندازه نام محصـول و در  نام تجاري محصول   
  .محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در محل دوخت نباشد درج شود 

  یادآوري 
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  .شود براي محصوالت وارداتی الزم است نام تجاري بصورت فارسی نیز برروي برچسب نوشته   
  
  وزن محصول  - 2 – 4

و بدون در نظر گرفتن وزن ماده بسته بندي بر روي صفحه اصلی با ثبـوت  ) واحد سیستم بین المللی( وزن خالص باید برحسب سیستم متریک   
دازه نام محصول در محـل  و در فاصله مناسب از سایر عبارات و اشکال با فونت متناسب با ان)  Bold( چاپ کافی به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ 

 . قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
  :وزن باید به روش هاي زیر بیان گردد 

 و   می توان براي نشان دادن آن) میلی لیتر  1000براي مقدار هاي بیش از ( براي محصوالت مایع برحسب حجم به عنوان مثال میلی لیتر ، لیتر  -
  . براي لیتر استفاده کرد  Lبراي میلی لیتر و   mlاز 
بـراي   gو می توان براي نشـان دادن آن از  ) گرم  1000براي مقادیر بیش از ( براي محصوالت جامد برحسب وزن به عنوان مثال گرم ، کیلوگرم  -

  . براي کیلو گرم استفاده کرد  kgگرم و 
  حجم  براي محصوالت نیمه جامد بر حسب وزن یا -
 

  تذکر 
  .  وزن محصوالت منجمد باید در دماي انجماد بیان شود   

  1یادآوري 
  . عالوه بر ذکر محتویات براي غذاهاي بسته بندي شده در محیط مایع باید وزن آبکش شده برحسب سیستم متریک ذکر گردد    

   2یاد آوري 
به زبان انگلیسی و برحسب سیستم متریک و یا سایر واحد هـاي بـین   در محصوالت وارداتی وزن محصول  برروي برچسب بسته بندي حداقل   

  .المللی درج شده باشد 
  3یادآوري 

  . غذایی و ورزشی وزن محصول و یا تعداد موجود در هر واحد بسته بندي ذکر گردد  -در مورد مکمل هاي رژیمی  
  
  شماره پروانه ساخت  – 3 – 4

باید در صفحه اصلی با ثبوت چاپ کافی به صورت خوانـا ،   "پروانه بهداشتی ورود "و یا  "سه نظارت شنا"و یا  "شماره پروانه ساخت "عبارات   
با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسـمت دوخـت برچسـب نباشـد     )  Bold( واضح ، پر رنگ 

 . درج شود 
   1یادآوري 

 .شماره پروانه بهداشتی ورود باید به فارسی برروي طرح برچسب فارسی نویس درج  گردد  براي محصوالت وارداتی ،  
  2یادآوري 

  . شماره پروانه ساخت ظروف بسته بندي نیز باید در محلی مناسب و قابل رویت نوشته شود   
  
 
  
 تاریخ تولید و انقضاء مصرف - 4 – 4

  
( ه اصلی به زبان فارسی با در نظر گرفتن استاندارد مربوطه به صورت خوانا ، واضح ، پر رنـگ  تاریخ تولید و انقضاء قابلیت مصرف باید در صفح  

Bold  ( با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود .  
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  تذکر 
در صورتی که تاریخ انقضـا  . ود به جز ماه که می توان آن را با حروف نیز مشخص   نمود روز ، ماه و سال باید به صورت عدد مربوطه نوشته ش  

 . محصول بیش از شش ماه باشد درج ماه و سال کفایت می کند 
   1یاد آوري 

 . موارد ذکر شده در این بند مشمول محصوالت وارداتی نیز می باشد   
   2یادآوري 

 . مانع درج تاریخ انقضا فراورده نمی گردد  " Best Before "و یا  "بهترین قبل از "درج تاریخ   
  
  مواد تشکیل دهنده  - 5 – 4

با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محـل قابـل   )  Bold( مواد تشکیل دهنده باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 . د درج شود دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباش

در هر فرآورده غذایی که مرکب از دو یا چند ماده متشکله باشد باید آن ها را به ترتیب نزولی بر حسب مقدار وزن اعالم کـرد بـه ایـن     - 1 – 5 – 4
  . معنا که مواد متشکله اي که بیشترین مقدار را دارند نسبت به آنهایی که کمترین مقدار را دارند ابتدا فهرست شوند 

چنانچه یکی از مواد تشکیل دهنده خود شامل چند ماده دیگر باشد تا حد امکان این مواد در یـک پرانتـز برحسـب مقـدار در آن مـاده       - 2 – 5 –4
 . تشکیل دهنده اعالم گردد 

  .  در صورتی که اجزا تشکیل دهنده حاصل از فرایند هاي بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک باشد باید مشخص شود - 3 – 5 –4
  تذکر 
سازمان غـذا و  ( درمان و آموزش پزشکی  –با توجه به این که ضابطه برچسب گذاري فرآورده هاي دستکاري ژنتیکی شده در وزارت بهداشت    
 .  در حال بررسی و تدوین نهایی است ، رعایت موارد مندرج در آن پس از تائید نهایی الزامی است )  دارو

  . ساسیت زا به کار رفته در ترکیب فرآورده در قسمت مواد تشکیل دهنده الزامی است ذکر نام ترکیبات ح -4 – 5 –4
 . "نشاسته تهیه شده از آرد گندم "ذکر منبع مواد تشکیل دهنده ضروري است به عنوان مثال در مورد نشاسته مشخص گردد که مثال  - 5 – 5 – 4
در مـورد  . یتامین ها به فرآورده  افزوده می گردد باید در لیست مواد متشـکله ذکـر گـردد    در مواردي که مواد مغذي از قبیل امالح و و - 6 – 5 –4

 . "پالمیتات   Aویتامین"به غذا در قسمت مواد تشکیل دهنده ذکر شود  به عنوان مثال   Aاضافه کردن ویتامین
باشد و در داخل پرانتز نام شیمیایی افزودنی بـه همـراه مقـادیر     )طبق موارد ذکر شده درذیل (نام افزودنی باید نشان دهنده عملکرد آن  - 7 – 5 -4

ADI  مواد تنظیم کننده  مواد افزودنی شامل. مصرف آن درج گردد و از ذکر نام ژنریک خود داري شودPH  طعم دهنده ، اسیدها ، کف کننده ها ،
بت زا ها ، حجیم کننده ها ، نگهدارنده هـا ، رنـگ هـا ، روان کننـده هـا ،      ، ژله اي کننده ها ، ضد کف ها ،  براق کننده ها ، آنتی اکسیدان ها ، رطو

 . شیرین کننده ها ، نمک ها ، نرم کننده ها ، عمل آورنده هاي آرد و سایر موارد 
   تذکر
 . عالوه بر موارد فوق میزان مواد نگهدارنده در روي برچسب فرآورده درج گردد :  

  .اي تشکیل دهنده فرآورده نمی باشند  کمک فرآیند ها جزو اجز - 8 – 5 –4
... ) سوسـیس و کالبـاس و   ( در مورد مواد غذایی حاوي مرغ و گوشت پرندگان ، ماهی و محصوالت دریایی و گوشت قرمز و اجزا آنها  - 9 – 5 – 4

  . در قسمت اجزا تشکیل دهنده مشخص شود که از نوع تازه و یا منجمد استفاده شده است 
ائیکه بر چسب تاکید خاصی بر روي مقدار کم یا زیاد یک یا چند ماده متشکله دارد ، درصد مـواد متشـکله بایـد مطـابق بـا پروانـه       ج -10 – 5 – 4

 . ساخت در بر چسب اعالم شود 
  . بر روي برچسب محصوالت لبنی باید میزان درصد چربی درج گردد  -11 – 5 –4
 . باشد باید مقدار آن برروي برچسب نوشته شود  ppm 10از یش ب So2چنانچه میزان  -12 – 5 – 4
به همراه حـد مجـاز دریافـت    درصد ترکیبات شیرین کننده مغذي و غیر مغذي اضافه شده به فرآورده مانند آسپارتام ، پلی دکستروز ،  -13 – 5 – 4

 . اعالم گردد در قسمت مواد متشکله) براي ترکیباتی که داراي حد مجاز دریافت  روزانه هستند ( روزانه  
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در پرانتـز اعـالم    "بهبود دهنده خمیـر   "مواد متشکله اي که به عنوان بهبود دهنده هاي خمیر عمل می کنند به دنبال نام مشترك  -14 – 5 – 4
 ) .ال سیستیئین ، آلومینیوم سولفات ( بهبود دهنده هاي خمیر : شود مثال 

 "بافت در غذا به کار می روند به دنبال نام مشـترك  )  بافت دهنده یا قوام دهنده ( محکم کننده مواد متشکله اي که به عنوان مواد  - 15 – 5 – 4
 . در پرانتز اعالم شود  "مواد سفت کننده 

 "در مورد استفاده از موم و صمغ که به عنوان پوشش دهنده بر روي محصوالت غذایی بـه کـار مـی رود بـه دنبـال عبـارت عمـومی         -16 –5 – 4
 . منشا آن نیز ذکر گردد  "اده شده با موم با درجه غذایی پوشش د

  .آب افزوده شده باید در فهرست مواد متشکله ذکر گردد  -17 – 5 –4
در صورت مجاز بودن استفاده از رنگ در محصول ذکر نوع رنگ استفاده شده طبیعی ، شبه طبیعـی و یـا سـنتتیک بهتـر اسـت درج       – 18 – 5 – 4

  .گردد 
  .رج اسید سیتریک در مواردي که بیش از یک درصد در فرموالسیون استفاده شده باشد الزامی استد  -4-5-19
 .درج میزان نمک چنانچه در پروانه ساخت درج آن الزام شده باشد -4-5-20

   1یادآوري 
  .موارد ذکر شده در این بند مشمول محصوالت وارداتی نیز می باشد   

    2یادآوري 
 غذایی و ورزشی  –ژیمی  در مکمل هاي ر)  Active Ingredients( ر مواد مؤثره درج نام و مقادی -  

غذایی و ورزشی جدول هایی تهیه و تنظـیم مـی گـردد کـه شـامل اطالعـات اصـلی         –ژیمی  به طور معمول در هنگام تهیه برچسب مکمل هاي ر
  .می شود  یاد  Supplement Factsپیرامون مکمل مورد بحث است که از آنها با عنوان 

مواد کمکی در خارج از این جدول ذکر شوند همچنین در مورد برخی از این مواد که مصرف آنها حساسیت زا بـوده و یـا در افـراد و بیماریهـاي      •
 .خاص می توانند عوارض خطرناك ایجاد کند باید با مقادیر بکار رفته مشخص شوند 

و ذکـر بخـش مـورد    )  Common Name( هان ذکر نام عمومی گیاه به کـار رفتـه   در داخل جدول مذکور در مورد فرآورده هاي حاوي گیا •
ضروري است چنانچه نام فارسی معادلی براي گیاه مورد بحث در کتب مرجع گیاه شناسی نباشد در ایـن صـورت   ... مصرف گیاه نظیر برگ ، ریشه و 

 .ود ذکر نام علمی گیاه به صورت جنس و گونه به شکل التین الزامی خواهد ب
در جدول مذکور الزم است وزن کلی مخلوط هاي به کار رفته مثالً مخلوطی از گیاهان ذکر شود به عالوه در هنگام درج وزن کلـی، وزن تـک    •

در این صورت ذکر مواد تشکیل دهنده اصلی و کمکی همراه . تک گیاهان به کار رفته در این مخلوط ، از بیشترین وزن به کمترین وزن مرتب گردند
 . با مقادیر به کار رفته در برچسب بسته بندي الزامی است

 غذایی و ورزشی  –ژیمی  در مکمل هاي ر)  Inactive Ingredients(درج نام و مقادیر مواد کمکی  -    
 . در صورت نیاز ذکر نام و مقدار مواد کمکی و اطالعات ضروري با توجه به حساسیت این مواد ضروري است 

 
  شانی تولید کننده و بسته بندي کنندهنام و ن - 6 – 4

با فونـت متناسـب بـا    )  Bold( نام ، نشانی و تلفن تولید کننده و بسته بندي کننده باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
س پستی باید دقیق و کامل باشد به آدر. اندازه نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

  . براي محصوالت تولید داخل کشور الزامی است  "ساخت ایران  "و درج عبارت . طوري که تحویل مرسوالت پستی با تاخیر صورت نپذیرد 
  
  

  1یادآوري 
لـیکن  . ش واحد مورد نظر الزامی اسـت  در مواردي مثل استفاده از ظرفیت خالی چنانچه سفارش دهنده واحد تولیدي باشد ، درج جمله به سفار  

  . در صورتی که سفارش دهنده اشخاص و یا شرکت هاي حقوقی باشند ، نیازي به درج عبارت فوق نمی باشد 
   2یاد آوري
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  . د در مورد محصوالت وارداتی باید نام واحد تولید کننده و کشور تولید کننده به زبان فارسی برروي طرح برچسب فارسی نویس درج گرد  
   3یادآوري 

  .  براي محصوالت وارداتی نام وارد کننده ، نشانی و یا آدرس الکترونیکی و یا صندوق پستی و تلفن وارد کننده درج گردد   
 
   1سري ساخت - 7 – 4

( واضح ، پر رنـگ   به صورت خوانا ،اصلی سري ساخت باید در صفحه . آن محصول باشد  2هر واحد بسته بندي باید داراي شماره اي مبین بهر  
Bold  ( با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

   1یادآوري 
 .در محصوالت وارداتی نیز ، سري ساخت باید درج گردد   

   2یادآوري 
  . ه نمود عالوه بر شماره سري ساخت از سیستم بارکد نیز استفاد  

  
  شرایط نگهداري - 8 – 4

با فونت متناسب با انـدازه  )  Bold( شرایط خاص نگهداري براساس زمان ماندگاري باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 . نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

  تذکر
   .ماندگاري و شرایط نگهداري پس از باز کردن هر محصول نیز باید نوشته شود  مدت زمان  

  یادآوري  
در محصوالت وارداتی شرایط نگهداري حداقل به زبان انگلیسی و در صورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی بـرروي      

  . طرح برچسب فارسی نویس به زبان فارسی نوشته شود 
  
  دستورالعمل آماده سازي ومصرف  -9 – 4

)  Bold( در مواردي که نیاز به آماده سازي محصول باشد دستورالعمل و طرز تهیه باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنـگ    
 . درج شود با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد 

   1یاد آوري 
براي محصوالت وارداتی ، باید نحوه مصرف درصورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بـرروي طـرح برچسـب فارسـی       

   .نویس نوشته شود 
   2یاد آوري 

 .ضروري است  اگر فرآورده براي مصرف گروه سنی و یا گروه خاصی تهیه شده باشد ، درج آن بر روي بسته بندي  
 

   3یادآوري 
غذایی و ورزشی باید توسط شرکت تولید کننده و بر اساس مستندات علمی بر روي برچسـب   –نحوه و مقدار مصرف روزانه مکمل هاي رژیمی   

ز مصرف روزانـه  مشخص گردد تا مصرف کننده بتواند در صورت عدم دسترسی به پزشک خود با استفاده از اطالعات موجود در برچسب از مقدار مجا
  .فرآورده آگاهی حاصل نماید

  
  الزامات و توصیه هاي بهداشتی  -10 – 4 

                                                        
1 Batch number 
2 Lot 
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الزامات و توصیه هاي بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم گردیـده و بعضـاً در پروانـه هـاي سـاخت صـادره         
با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محـل قابـل دیـد    )  Bold( ح ، پر رنگ متذکر گردیده است باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واض

 .                    مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
 .الزامی است  "دقیقه جوشانده شود 20قبل از مصرف  "در روي قوطیهاي کنسرو درج عبارت  •

   1یادآوري 
داتی چنانچه الزم است توضیحاتی بر روي طرح برچسب فارسی نویس درج گردد ، باید با نظـر وزارت بهداشـت ، درمـان و    براي محصوالت وار  

  . آموزش پزشکی باشد 
  : طرح فارسی نویس براي محصوالت وارداتی باید بصورت زیر باشد 

  نام و نام تجاري فرآورده  - 
  نام تولید کننده  -
  کشور تولید کننده  -
  خ تولید تاری -
  تاریخ انقضاء  -
  سري ساخت  -
  ) در صورت لزوم ( نحوه مصرف   -
  ) در صورت لزوم ( موارد منع مصرف   -
  )غذایی و ورزشی  –ژیمی  در صورت لزوم در مورد مکمل هاي ر( موارد احتیاط مصرف  -
  ) شود  و دارویی ند نباید شامل ادعاي درمانیغذایی و ورزشی و این ب –ژیمی  در صورت لزوم در مورد مکمل هاي ر( موارد مصرف  -
 )در صورت لزوم ( توضیحات  - 
 شماره پروانه بهداشتی ورود -
  نام و نشانی و یا آدرس الکترونیکی و یا صندوق پستی و تلفن وارد کننده  -
 

   2یادآوري 
رقمـی و یـا دارنـدگان پروانـه      12اردات نهایی شده بـا کـد   کلیه وارد کنندگان محصوالت وارداتی فرایند شده پس از دریافت پروانه بهداشتی و  

بایـد  "نحوه برچسب گذاري محصوالت فرایند شده محصوالت غذایی ، آشامیدنی و مکمل هاي غذایی  "بهداشتی واردات قبل از تاریخ دستور العمل 
  . اجرا نمایند  از زمان ابالغ دستور العمل ، نحوه برچسب گذاري فارسی نویس خود را بر اساس جدول ذیل

  
  دوره طرح جایگزین   طرح جایگزین  نحوه درج اطالعات  نوع بسته بندي  ردیف

  سال  A  B 1  )بسته بندي کوچک ( شرینگ پک   1
  سال  OPP A B 1سلفون پک   2
  سال  A B 1  ) آلومینیومی ( قوطی فلزي نوشیدنیها   3
( وجات و کمپوت رقوطی فلزي کنس  4

  )فلزي 
A B 1  سال  

  سال  A B  1  شیشه کنسروجات و قهوه فوري  5
  سال  A B 1  بطري نوشیدنیها  6
روغن ، آب معدنی ، ( بطریهاي پت   7

  ) نوشیدنی 
A B 1  سال  

  سال  A B 1  دوي پک   8
  سال  A B 1  تتراپک   9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
                                            PEI/CrV1/0029 ایران جمهوري اسالمی                                                                          

  معاونت غذا                                                       و دارو     غذا  سازمان                              زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو
  و ورزشی غذایی  - حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی 

 13

چیپس ، ( سه الیه  OPPمتاالیزیک   10
 )بیسکویت 

A B 1  سال  

  سال  A B 1  تیوپها   12
شکالت ، کاکائو ، ( لزي قوطی ف   13

  ) بیسکویت ، حلب 
B - -   

  سال  A B 1  قوطی هاي مقوایی   14
روغن ها و (  HDPEظروف لیتري   15

  ) شربت ها 
A B 1  سال  

  . حجم کاالهاي فرایند شده با برچسب از مبدا وارد کشور خواهند شد % 95با اجراي طرح پیشنهادي فوق ، بیش از 
A  :ی                درج در برچسب اصلB   : برچسب غیر قابل برداشت  
  
  

  یادآوري 
دستور العمل نحوه برچسب گذاري محصوالت وارداتی فرآیند شده محصوالت غذایی ، آشـامیدنی   "عالوه بر موارد فوق رعایت سایر مندرجات   

  .  پزشکی اجباري است تدوین شده در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  "PEI/I-035 و  مکمل هاي غذایی با کد 
 

 محموله هاي برگشتی  3یادآوري 
ت ، در صورتی که محموله صادراتی بنا به دالیلی به غیر از مشکل ایمنی و سالمتی و عدم تطابق با استاندارد ملی ایران و ضوابط وزارت بهداش   

) بند الزامـات  ( ، درمان و آموزش پزشکی با برچسب گذاري  درمان و آموزش پزشکی به داخل کشور برگشت داده شود ، پس از تایید وزارت بهداشت
 . به زبان فارسی در کشور قابل عرضه می باشد 

 
   4یادآوري 

غـذایی و ورزشـی اجبـاري     –ذکر اطالعات مورد نیاز در زمینه عوارض جانبی با احتیاط ها و تداخالت غذا و دارو در مورد مکمل هاي رژیمـی    
  .است 
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   1اظهارات -5
معاونت غـذا در سـازمان   کارشناسان و باید پس از تائید توسط تقسیم می شود 3و اخطاري  2ظهارات مندرج برروي برچسب به دو دسته توصیفیا  

   . در صفحه اطالعات درج شود و یا معاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور  غذا و دارو
  اظهارات توصیفی  - 1 – 5

اظهارات توصیفی رایج بر حسب مواد غـذایی بـه شـرح    . به توصیف حالت یا فرآوري انجام شده بر روي فرآورده داللت دارد  جمله اي است که  
 : زیر می باشد 

   4تازه  - 1 – 1 – 5
گونـه فرآینـد   در مواردي می توان از عبارت تازه بر روي برچسب مواد غذایی استفاده نمود که برروي آن هیچگونه فـرآوري و انجمـاد و یـا هر     

  . حرارتی و یا هر شکلی از نگهداري ماده غذایی انجام نشده باشد 
  : استفاده کرد عبارت تازه می توان از  درخصوص موارد زیرولیکن 

  افزودن واکس و پوشش ها -

 استفاده ازحشره کش ها بعد از برداشت  -

 به کارگیري محلول شستشوي کلر مالیم یا اسید مالیم در حین تولید  -

 Kilogray 1یزه کردن ماده غذایی خام ، حداکثر یون -

  
   1یادآوري 

 .از عنوان تازه براي نام تجاري محصول نمی توان استفاده کرد   
  

   2یادآوري 
 . همچنین از عبارت تازه براي بیان طعم محصول نمی توان استفاده کرد   

 
  
  5منجمد شده  - 2 – 1 – 5

  . نمی گردد » منجمد شده « انجام شود مانع از درج عبارت  چنانچه قبل از انجماد عمل آنزیم بري ،  
  
  
   6سریع منجمد شده  - 3 – 1 – 5

درجه سانتیگراد با گردش سریع هوا بطوري که مرکز آن نیز  -18در مواردي می توان از این عبارت استفاده کرد که محصول  در دماي کمتر از   
  . شده باشد به همین دما رسیده باشد به صورت سریع منجمد 

 
  

                                                        
1Statement  
2Descritive  
3 Warning 
4 Fresh 
5 Frozen 
6 Quickly Frozen 
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  1طبیعی   - 4 – 1 – 5
اطالق می شود که هیچ نوع ماده شیمیایی یا مصنوعی از قبیل ویتامین ها و امالح و طعم دهنده ها و مواد افزودنی به آن » طبیعی «به موادي   

  . افزوده نشده باشد 
  یادآوري 

  . ستثنا آب موجود در آن اجزا تشکیل دهنده غذاي طبیعی نباید تغییر کند و یا حذف شود به ا   
 
  2خشک شده  - 5 – 1 – 5

  . از این عبارت براي توصیف محصوالتی می توان استفاده کرد که قسمت اعظم آب آزاد آن توسط خشک کردن جدا شده باشد   
  
  3محصوالت ارگانیک  - 6 – 1 – 5

از جمله آفت کـش هـا ، تقویـت کننـده هـا ، نگهدارنـده هـا ،         به مواد غذایی اطالق می شود  که عاري از  هر گونه مواد شیمیایی و مصنوعی  
  . کودهاي شیمیایی، قارچ کش ها و اشعه هاي یونیزه و هر گونه آالینده است 

را قیـد نمـود   » ارگانیـک  « درصد از اجزاي مواد غذایی از محصوالت تائید شده ارگانیک باشند ، می تـوان بـرروي برچسـب عبـارت      100تا  95اگر 
  . درصد تشکیل شده باشد عبارت ساخته شده با محصوالت ارگانیک را می توان برروي برچسب درج نمود  95تا  75محصولی از چنانچه 

با توجه به ایـن کـه اسـتاندارد ملـی     . تایید گردد ) وزارت جهاد کشاورزي ( شایان ذکر است ارگانیک بودن محصول باید توسط مرجع ذیصالح   
ن در دست تدوین و طی مراحل نهایی می باشد ، لذا پس از تصویب نهایی ، برچسب گذاري مواد غذایی ارگانیک باید بـر  محصوالت ارگانیک و لگو آ

  . مبناي آن انجام گیرد 
  
  غذاهاي غنی شده  - 7 – 1 – 5

  : عالوه بر رعایت قوانین کلی برچسب گذاري موارد زیر نیز براي غذاهاي غنی شده در برچسب گذاري باید لحاظ گردد  
فقط زمانی که غنی سازي با توجه به مقادیر ذکر شده قبلی صورت گرفته و آنالیز محصول در هرزمانی در بازده زمانی ذکر شـده دال بـر وجـود      

دعا شده بوده و دقت روش هاي آزمایشگاهی محرز می باشد می توان از عبارات مربوط بـه غنـی شـده موجـود در ایـن      درصد مقادیر ا -10تا +  10
 : مقادیر غنی سازي باید در برچسب و با ذکر موارد زیر قید گردد . ضابطه در برچسب محصول استفاده کرد 

 فرآورده غذایی در هر بسته  4تعداد اندازه سهم -
 ) براي غذاهاي مایع ( یا حجم ) براي غذاهاي جامد( اساس وزن فرآورده اندازه سهم بر -
 کالري به ازاء هر اندازه سهم  -
 در هر اندازه سهم  RNI5مقدار و نوع ماده مغذي افزوده شده براساس مقدار  -
مایعات تهیه شود ، مقدار ماده مغـذي افـزوده   اگر غذاي بسته بندي شده آماده مصرف نباشد و پس از مخلوط کردن با آب یا سایر  - 1 – 7 – 1 –5

  . براي آن مقداري که در هر بار مصرف براي آماده سازي برداشت می گردد در برچسب ذکر گردد  RNI% شده باید به صورت 
ولیه استفاده می گردد ، اگر غذاي بسته بندي شده بصورت آماده براي مصرف نباشد و براي تهیه در غذاي دیگري به عنوان ماده ا - 2 – 7 – 1 –5

براي هر بار  RNI  %گرم از غذاي بسته بندي شده اولیه و به شکل اختیاري بصورت 100براي هر  RNI% مقدار ماده مغذي اضافه شده به صورت
 . استفاده در دستور غذایی نهایی پس از طبخ ذکر گردد 

 
 C 20و بـراي ویتـامین   ( درصد  5برچسب گذاري می گردد باید حاوي حداقل  از یک ماده مغذي» 1حاوي« غذایی که با عبارت  - 3 – 7 – 1 –5

 .از میزان مورد نیاز روزانه در هر اندازه سهم باشد ) درصد 

                                                        
1 Natural 
2 Dried 
3 Organic Products 
4 Serving Size 
5 Recommended Nutrient Intake 
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 Cدرصد و براي ویتـامین   10از یک ماده مغذي برچسب گذاري می گردد باید حاوي حداقل » 2منبع خوب« غذایی که با عبارت  - 4 – 7 – 1 –5
 .میزان مورد نیاز روزانه در هر اندازه سهم باشد  درصد از 35
و بـراي ویتـامین   ( درصد از میزان مورد نیاز روزانه  20نیز باید حاوي . برچسب گذاري می گردد» 3سرشار از« غذایی که با عبارت  - 5 – 7 – 1 –5

C 50  درهر اندازه سهم باشد ) درصد .  
استفاده کرد صـرفا مـی   » سرشار از« رکیبات ارزش روزانه تعریف نشده باشد ، نمی توان از عبارت چنانچه در خصوص برخی از ت - 6 – 7 – 1 – 5

  . است ..... گرم ماده ............توان بیان کرد محصول حاوي 
معرفی می گـردد  »  عالیمنبع « درصد امالح و ویتامین مورد نیاز روزانه را تامین نمایند به عنوان   100در ضمن محصوالتی که  - 7 – 7 – 1 – 5
 .  
 
   مواد غذایی پرتو دیده - 8 – 1 – 5

منظور از پرتو دهی ، تاباندن اشعه گاما یا الکترون به منظور متوقف کردن رشد میکروارگانیسم هـا ، حشـرات ، آفـت هـاي زنـده و جوانـه زدن         
 . گیاهان می باشد 

   .نباید از میزان مشخص شده در استاندارد مربوطه تجاوز نماید پرتو دیده  میانگین مجموع مقدار دز جذب شده در غذاي - 1 – 8 – 1 –5
  تذکر 
تجاوز ننمایـد قابـل قبـول    ) Kilogray 10(کیلوگري  10پرتو دهی مجدد مشروط به آنکه میزان دز جذب شده در غذاي پرتو دیده از میزان   
  . است 

ایـن روش ، جـایگزین روشـهاي    . و کامالً بهداشتی براي این منظور بسته بندي گردد  غذاي پرتو دیده باید در بسته هاي مناسب - 2 – 8 – 1 –5
  . نمی شود ) GMP(خوب ساخت 

  :برروي برچسب بسته بندي غذاهاي پرتو دیده باید موارد زیر قید شود 
  نام مرکز پرتو دهی  -
 تاریخ ویا تاریخ هاي پرتودهی  -
 قید عبارت و عالمت پرتو دیده  -
 اشعه دریافتی در نزدیکی نام کاال میزان  -
 مشخصات بهر پرتو دیده  -

 . شود درصورتی که یکی از مواد متشکله محصول پرتو دیده باشد ، این موضوع باید در مقابل نام آن ماده متشکله در فهرست مواد تشکیل دهنده قید
   1یاد آوري 

 . کننده داده شود  به منظور اجرایی شدن این بند باید آگاهیهاي الزم به مصرف  
    2یاد آوري 

درصـد محصـول    10در مورد محصوالت ساخته شده با استفاده از ترکیبات اشعه دیده در صورتی که مقدار این ترکیبات  مساوي و یـا بـیش از     
تناسب با اندازه نـام محصـول در   با فونت م)  Bold( باید در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ  "اشعه دیده  "نهایی باشد ، عبارت 

همچنین به جاي استفاده از عبارت مـی تـوان از نشـان بـین     . محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

 . المللی مواد غذایی اشعه دیده استفاده کرد 
 

  

                                                                                                                                                                                        
1 Source 
2 Good Source 
3 Excellent Source  
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  اظهارات اخطاري - 2 – 5
  : اظهارات اخطاري جمالتی است که برروي برچسب جهت هشدار به مصرف کننده باید نوشته شود و شامل موارد زیر می باشند   

  
  غذاهاي حساس و فاسد شدنی  - 1 – 2 – 5

 :در روي برچسب غذاهاي حساس و فاسد شدنی عبارات زیر  نوشته شود    
  » . غذاهاي فاسد شدنی و حساس دریخچال نگهداري شوند « 
  ».غذاهاي منجمد فاسد شدنی در شرایط منجمد نگهداري شوند « 
  
  نوشابه هاي ورزشی و انرژي زا   - 2 – 2 – 5

  :بر روي برچسب بسته بندي نوشابه هاي ورزشی و انرژي زا عبارت زیر باید نوشته شود   
            بیماران قلبی عروقی توصیهو ان باردار و شیرده ، کودکان ، افراد حساس به کافئین ، افراد مبتال به فشار خون ، براي بیماران دیابتی ، زن« 

  ». نمی شود 
  شیرین کننده هاي مصنوعی  - 3 – 2 – 5

ننده هاي مصنوعی اسـتفاده مـی شـود    که از شیرین ک... برروي برچسب بسته بندي برخی از محصوالت مانند نوشابه ها ، آب نبات ، آدامس و   
  . باید عبارت حاوي شیرین کننده مصنوعی با نام آن شیرین کننده ذکر شود 

  
  آسپارتام  -1 – 3 – 2 – 5

  : برروي برچسب بسته بندي محصوالت حاوي آسپارتام باید عبارات زیر نیز درج شود   
  ".از مصرف آن خود داري نمایند  بیماران مبتال به فنیل کتونوري ، کودکان و زنان باردار " 
  ". بیماران دیابتی با مشورت پزشک و یا متخصص تغذیه مصرف نمایند  "
  
  1ژل رویال  - 4 – 2 – 5

  : درج جمله زیر برروي محصوالت حاوي ژل رویال الزامی است   
به خصوص در افراد مبـتال   تنفسی واکنش هاي شدید حساسیت و یاممکن است منجر به ایجاد ) آتوپیک ( آلرژي مصرف این ماده در افراد مستعد "

  " .به آسم شود 
  
  غذاهاي حساسیت زا  – 5 – 2 – 5

مواد زیر می توانند بیشترین عامل حساسیت زایی را به خود اختصاص دهند که باید برروي برچسب فرآورده  وجود این مواد اعالم گـردد حتـی     
  :جود باشد اگر این مواد به مقدار جزئی در فرآورده مو

  شیر و فرآورده هاي آن -
 تخم مرغ و فرآورده هاي آن  -
 غالت حاوي گلوتن  -
 ماهی و فرآورده هاي دریایی -
 بادام زمینی و مغزهاي خوراکی چرب -
  حبوبات بویژه دانه سویا  -
 دانه هاي روغنی مثل دانه کنجد-
 برخی میوه ها و سبزیها -

                                                        
1  Royal jelly 
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  ) متابی سولفیت سدیم ، سولفیت سدیم ، انیدرید سولفورو  و تیو سولفات سدیم ( در کیلوگرم  میلی گرم 10سولفیت درغلظت بیش از -
  ژل رویال  -
 
  غالت حجیم شده  - 6 – 2 – 5

  :برروي محصوالت غذایی مانند فرآورده حجیم شده بر پایه غالت درج عبارات ذیل الزامی است   
  ".مصرف براي کودکان زیر دو سال ممنوع است "
  ". ین محصول نمی تواند جایگزین غذاي اصلی شودا "
 
  سوپ   - 7 – 2 – 5

و ) قرمز و سفید( وشت در سوپ هاي نیمه آماده و آماده مصرف و انواع چاشنی، کلیه واردکنندگان و تولید کنندگان ملزم به درج درصد عصاره گ  
  .برروي برچسب بسته بندي محصوالت فوق می باشند درصد نمک 

  
  محصوالت عاري از گلوتن  - 8 – 2 – 5

استفاده نمایند لذا چنانچه محصولی ویژه این افراد تولیـد مـی گـردد بایـد     » عاري از گلوتن « افراد مبتال به بیماري سیلیاك باید از محصوالت   
ازه نام محصول در محل قابل دیـد  با فونت متناسب با اند)  Bold( به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ  اطالعاتدر صفحه » عاري از گلوتن« عبارت 

 . مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
 
 
  اظهارات براي غذاهاي خاص                                                                - 3 – 5
  )زیست فناوري ( برچسب گذاري مواد غذایی حاصل از بیوتکنولوژي  - 1 - 3 – 5

مصرف کننده حق دانستن طبیعت مواد غذایی دریافتی خود را دارد و برچسب گذاري باید با درج ویژگیهاي آن بطـور صـحیح و واضـح ، بـدون       
ولیـه و  ایجاد گمراهی و یا شبهه ، امکان انتخاب آگاهانه مواد غذایی مورد پسند ایشان را فراهم سازد ، اخیـراً طیـف جدیـدي از محصـوالت ، مـواد ا     

 ودنیهاي غذایی از صنایع بیوتکنولوژي بدست آمده اند که مسائل خاصی را براي مقررات و اهداف برچسب گذاري ایجاد نموده اند برچسب گـذاري افز
باید متناسب صنایع بیوتکنولوژي بویژه موادغذایی حاصل از روشهاي مهندسی ژنتیک که در حال حاضر توسط مجـامع ذیصـالح بـین المللـی مـورد      

  : شکل گیري و تدوین قرار می گیرد باشد ، نکات مهم مورد بحث بشرح ذیر است  بررسی ،
  ) حاصل از روشهاي مهندسی ژنتیک ( اهمیت و لزوم شناسایی مواد غذایی جدید  -
  انتقال مواد حساسیت زا از طریق غذاهاي تهیه شده به روش فوق  -
 ایمنی  -
 مالحظات اخالقی ، سنتی و مذهبی -
 عت و بازارمشکالت صن -
نحوه کنترل و نظارت براجراي مقررات که پس از مشخص شدن و تایید نهایی و تهیه پروتکل توسط وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی     -

 . اجراي آن الزامی می باشد
والت تراریخته در کشور ، باید توسط مراجع ذیصالح تائید شود و پس از تدوین ضوابط محص) GM(شایان ذکر است ترا ریخته بودن محصول   

  . مفاد آن الزم االجرا می باشد 
  برچسب گذاري محصوالت پروبیوتیک - 1 – 1 – 3 – 5

  . عالوه بر الزامات عمومی برچسب گذاري اطالعات زیر نیز در بر چسب باید ذکر شود   
  . معرفی جنس ، گونه و نژاد  -
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  تذکر 
  . در مورد عاملیت نژاد شود معرفی نژاد نباید موجب فریب مصرف کننده    
    CFU/mlیا  CFU/gتعداد کمینه سلولهاي زنده پروبیوتیک براي هر گونه به صورت جدا تا آخرین روز ماندگاري محصول بر حسب  -
  شرایط مناسب نگهداري  -
  ضوابط مربوط به تصایر و عبارات برچسب  – 6

به عنـوان مثـال   . ل اطالعات مربوط به محصول و تولید کننده و غیره باید واقعی باشد تمامی عبارات درج شده بر روي برچسب فرآورده  از قبی  
  . اجزا تشکیل دهنده باید واقعی بوده و مقدار ذکر شده براي هر جز نیز صحیح باشد در غیر این صورت تقلب شناخته شده و غیر مجاز است 

ترسیم اشکال غیر قابل قبول و یا برجسته نشان دادن غیر واقعی مصرف فـرآورده  خـود    از هر گونه اغراق گویی و کنایه از قبیل نگارش و یا -1 –6
 . داري شود 

با نوع محصول بوده و گمراه کننده و غیر واقعی نباشد و موجب پنهـان کـردن اجـزاء    و مرتبط هر گونه تصویر بر روي برچسب باید متناسب  -2 - 6
  . برسد  و یا معاونت غذا و دارو  دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور سازمان غذا و دارو معاونت غذا دربرچسب نیز نشده و به تایید 

بـه  با طعم میوه استفاده می شود ، نباید از عکـس میـوه   ... به عنوان مثال زمانی که از ترکیبات طعم دهنده مصنوعی در تهیه نوشیدنی و یا ویفر و یا 
در مورد روغن هاي مایع مخلوط نباید تصاویر و عبارت مربوط به یک روغن آورده شـود و یـا در مـورد آب     بر روي برچسب استفاده شود و یاتنهایی 

  . هاي معدنی نمایش کوه و قله در روي برچسب اگر سرچشمه آبهاي معدنی در دشت باشد ممنوع است 
 . عبارات مربوط به رفع مسئولیت نباید استفاده شود  -3 - 6
اره براي مشخص کردن عبارت و یا شکل و دادن توضیح مربوط به آن در محلـی کـه قابـل رویـت نیسـت و بـا  فـونتی کـه         استفاده از ست -4 – 6

 . مشخص نیست قابل قبول نمی باشد 
 . مجاز نیست  "غذا کامال مغذي است  "استفاده از عباراتی که بیان کننده مفهوم  - 5 – 6
و مقایسه اي از قبیل بهتر و ایـده ال  ... رین و غیره ، کلمات تاکیدي غیر معمول از قبیل حسی ، عالی و استفاده از صفات عالی  از قبیل بهت - 6 – 6
 . که موجب گمراه شدن مصرف کننده می شود مجاز نیست ... و 
با معیارهـاي ملـی    توضیح در خصوص فرایند محصول باید مطابق با روش ساخت اعالم شده در فرم درخواست صدور پروانه ساخت و مطابق -7 -6

باشد و موجب گمراهی مصرف کننده و ایجاد تصـور کـه محصـوالت مشـابه فاقـد      مصوب و ضوابط جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
  .فرایند مذکور می باشند نشود 

  . رنگ زمینه برچسب باید به نحوي باشد که مطالب و مندرجات برچسب به سادگی قابل خواندن باشد  –8 - 6
  . رنگ زمینه جدول حقایق تغذیه اي باید سفید و فونت آن سیاه باشد  – 9 – 6
  
  ادعاها  – 7

ی مدیریت ایمنـی و مـدیریت کیفیـت و ادعـاي     درج هر گونه ادعاي تغذیه اي و یا ادعاي خاص درخصوص فرآورده و یا مواردي از قبیل گواه  
ذایی و ورزشی منوط به تایید قبلی معاونت غذا در سازمان غذا غ –و مکمل هاي رژیمی  بر روي برچسب مواد غذایی... و تغذیه اي و سالمتی بخش 

  .می باشد  و دارو
  ادعاهاي عمومی  – 1 – 7
  "دارنده گواهی سیستم هاي مدیریت ایمنی مواد غذایی  "ادعاي  - 1 - 1 – 7 

بـر   ISO22000:2005و  HACCPنظیـر   "ی مـواد غـذایی   دارنده گواهی سیستم هاي مدیریت ایمن "از آنجا که درج لوگو و یا عبارت   
روي برچسب محصوالت غذایی به عنوان یک ادعا مبنی بر تولید محصول در شرایط ایمن تلقی می گردد و اسـتقرار و پیـاده سـازي سیسـتم هـاي      

صورت پذیرد ، ضـروري اسـت قبـل از درج ایـن     مذکور باید مطابق با الزامات استاندارد هاي ملی ایران و پس از رعایت کامل پیش نیازهاي مربوطه 
شرایط برنامه هاي پیش نیازي و الزامـات سیسـتم    سازمان غذا و داروعناوین بر روي برچسب با توجه به ضوابط و مقررات جاري وضع شده از سوي 

  . انطباق سیستم به تائید رسیده باشد هاي مدیریت ایمنی مواد غذایی استقرار یافته در واحد تولیدي مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و 
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درج عبارت دارنده سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر روي برچسب محصـوالت   سازمان غذا و داروبدیهی است پس از تائید سیستم از سوي   
 . امکانپذیر می باشد  معاونت غذا در سازمان غذا و دارواعالم شده در دامنه کاربرد گواهی صادره و یا مجوز 

 "نشان ایمنی و سالمت "ادعاي دارنده  - 2 – 1 – 7
نشان ایمنی و سالمت در راستاي اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق تولید کنندگان جهـت تولیـد محصـوالت      

مت به فراورده هاي غـذایی و آشـامیدنی تولیـد    سالم تر غذایی وآشامیدنی بر اساس شرایط تعریف شده در آیین نامه نحوه اعطاي نشان ایمنی و سال
نگاره آن سیب سبز رنگی است که نمـاد سـالمت بـوده و عبـارت     . شده در کشور که داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت می باشد اعطا می گردد 

روي برچسـب محصـولی کـه نشـان ایمنـی و      الزم است دارندگان نشان ایمنی و سالمت نگاره آن را . ایمنی و سالمت در کنار آن نوشته شده است 
  . سالمت را دریافت کرده درج نمایند

  
  ادعاي خالص   - 3 – 1 – 7

این ادعا فقط در مورد مواد غذایی استفاده می شود که تنها از یک جز تشکیل . ادعاي خالص نباید براي فرآورده ترکیبی و مخلوط استفاده شود   
است و شامل هیچ گونه مواد نگهدارنده و طعم دهنده ، ویتامین و مـواد  ) بازسازي نشده ( اي که تنها شامل آبمیوه به عنوان مثال آبمیوه . شده باشد 

  . نباشد ... ) مانند آب ، شکر و ( افزودنی 
  یادآوري 

  . غذایی و ورزشی به کار نمی رود  –این ادعا در مورد آبهاي معدنی و آشامیدنی و مکمل هاي رژیمی   
  
  ادعاي مخصوص صادرات  - 4 – 1 – 7 

بدون کسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر روي برچسب مجاز نمـی باشـد و ایـن     1استفاده از عبارت مخصوص صادرات  
  ) . 3یادآوري  11 –4به استثناي محصوالت موضوع بند ( گونه محصوالت مجاز به عرضه در داخل کشور نمی باشند 

 
 
  

                                                        
1 For export   
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  محصوالت تحت لیسانس  - 5 – 1 – 7
کـه   مطابق با دستورالعمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه هاي محصوالت غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بنـد ه   
 .موجود می باشد ، اقدام گردد ) //:fdo.behdasht.gov.ir/http(غذا و دارو وزارت بهداشت  سازمانبرروي سایت  PEI/I-017با کد 

 
  "بدون مواد نگهدارنده  "ادعاي  - 6 – 1 – 7

با توجه به معیـار هـاي وزارت بهداشـت مجـاز باشـد و در       در فرآوردهدر صورتی که استفاده از نگهدارنده  "بدون مواد نگهدارنده"ادعا در مورد   
بـدون مـواد    "به عنوان مثال ادعـاي   .نشده باشد، صحیح می باشدو یا غیر مستقیم به فرآورده اضافه مستقیم  به صورت ماده نگهدارنده صورتی که 
در مورد محصوالت نانوایی که پروپیونات سدیم به صورت غیر مسـتقیم در مرحلـه عمـل آوري     "بدون مواد نگهدارنده اضافه شده "و یا  "نگهدارنده

لیکن این ادعا در مورد اسـتفاده از اسـید اسـکوربیک بـه منظـور عمـل آوري خمیـر و نـه خاصـیت          . نمی باشدخمیر به آن اضافه شده است صحیح 
  . نگهدارنگی آن ، صحیح است 

  یادآوري 
بـدون مـواد    "ادعـاي . در محصوالتی که حاوي ترکیبات نگهدارنده طبیعی از قبیل اسید استیک در سرکه و یا اسید سیتریک در آبلیمـو مـی باشـند    

در مورد افزودن اسید اسکوربیک به آب سیب به منظور مانـدگاري رنـگ    "بدون مواد نگهدارنده"مثال ادعاي  به عنوان. مجاز نمی باشند "دارندهنگه
  . در مدت فرآیند صحیح نمی باشد، هر چند که این ماده در طی فرآیند تجزیه شده و میزان آن به سطح بسیار ناچیزي می رسد

  
  بدون افزودن مونو سدیم گلوتامات  ادعاي - 7 – 1 – 7

. ت این ادعا زمانی که سایر منابع گلوتامات آزاد در فرآورده وجود دارد باعث گمراهی و فریب مصرف کننده می شود و استفاده از آن مجاز نیسـ   
ار باالي گلوتامـات آزاد هسـتند بـه عنـوان     به عنوان مثال پروتئین گیاهی هیدرولیز شده ، یا سویا سس ویا بسیاري از غذاهاي معمولی که حاوي مقد

  ... . مثال گوجه فرنگی و آب گوجه فرنگی ، انگور و آب انگور ، سایر آب میوه ها و پنیر و قارچ و
  
  ادعاي حالل  - 8 – 1 – 7

همچنـین بـا   . حالل الزامی است به منظور درج عبارت و یا استفاده از نشان حالل ، ارائه گواهی معتبر از سوي مراکز معتبر صادر کننده گواهی   
ج در توجه به آن که استاندارد محصوالت حالل در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حال بررسی و تدوین نهایی است رعایت موارد مندر

  . آن پس از تائید نهایی این استاندارد الزامی خواهد بود 
  یادآوري 

ایـن ادعـا   . ذکر عبارت حالل براي محصوالت حاوي فرآورده هاي دامی، دریایی الزامی اسـت  ورزشی غذایی و  –در مورد مکمل هاي رژیمی   
  .مجاز است سازمان غذا و داروتنها با ارائه مدارك مستند از مراجع مذکور و بررسی و تأیید صحت آنها توسط 

 
غـذایی و   –در مکمـل هـاي رژیمـی    » یدان آنتی اکسـ « و )  High Potency( » با قدرت اثر باال « ادعاهاي  - 9 – 1 – 7

  ورزشی
  » با قدرت اثر باال «  -الف

بـه عنـوان مثـال     را در هر سهم تامین کند) DV(ارزش غذایی % 100میزان حداقل به درج این عبارت در شرایطی مجاز است که ماده مغذي   
مجـاز  است تامین میکند،  mg65ارزش روزانه را که % 100از چون بیش باشد در هر سهم مصرفی ویتامین ث  500mgچنانچه فرآورده اي حاوي 

  .به درج این عبارت روي برچسب محصول خواهد بود
درصـد از مـواد مـوثره اصـلی در      70در مورد فرآورده هاي با چندین ماده مؤثره نیز درج این عبارت روي برچسب در شرایطی مجاز است که حداقل 

  .ا از نظر کمی دارا باشندرارزش غذایی % 100فرآورده بیش از  
  آنتی اکسیدان -ب 

  . آورده شده باشدمستندات علمی معتبر ماده مغذي در فهرست آنتی اکسیدانها در درج این عبارت در شرایطی مجاز است که   
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  یادآوري 
  .جهت تعیین مقادیر از سیستم هاي استاندارد بین المللی استفاده شود 

  
    ادعاهاي تغذیه اي  - 2 – 7
  :  ارد ذیل ادعاهاي تغذیه اي نمی باشند مو
  ذکر مواد در فهرست مواد متشکله  -
  . ذکر مواد مغذي که به عنوان قسمت الزامی برچسب تغذیه اي هستند  -
  . اعالم کمی و کیفی مواد مغذي خاص یا مواد متشکله بر روي برچسب چنانچه توسط مقررات ملی مورد نیاز است  -

  1تذکر 
  .باشد  سازمان غذا و داروتغذیه اي بر روي برچسب بسته بندي باید با تائید ذکر ادعاي    

  
  ....                                                   ادعاي بدون  -1 – 2 – 7

  . غذي باشد یک ماده مغذي ، محصول باید حاوي هیچ مقداري از و یا مقدار ناچیز از ماده م) بدون ( براي برچسب گذاري عاري از   
باید صحیح بوده و باعث گمراهی و نگرانی مصرف کننده نشود و باعث برداشت نادرست در مورد ترکیب و کیفیت غذا نشـود و   "ادعاي بدون "  

ا تشـکیل دهنـده   اجزا و موادي که ادعا میشود در محصول وجود ندارد باید به طور کامل در ماده غذایی نباشد و نباید به طور مستقیم به غذا و یا اجـز 
همچنین عدم حضـور یـک   . تلقی نخواهد شد  "ادعاي بدون "لیکن چنانچه افزودن ماده اي به محصول منع قانونی دارد به عنوان . غذا اضافه شود 

: اهد شد ماننـد  تلقی نخو "ادعاي بدون "جز ترکیبی خاص ، یا یک ماده در غذا به دلیل این که این ماده جزء خصوصیات ذاتی غذا نیست به عنوان 
  . فاقد کلسترول در روغن هاي گیاهی 

می باشد ، ادعا باید توسط نتایج آزمایشگاهی و آنالیتیکی تصدیق شده باشـد و مقـدار بـاقی     "ادعاي بدون "وقتی که تولید کننده خواهان درج   
   مانده آن در زیر سطح آستانه باشد و در برچسب مشخص شود 

   
  وط به کالريادعاهاي مرب  -2 – 2 – 7
 از فرآورده کالري در هر سهم 5کمتر از در صورت وجود : )Free calorie(بدون کالري •
 کالري و یا کمتر در هر سهم از فرآورده 40در صورت وجود : )Low calorie(کم کالري •
 قندادعاهاي مربوط به   -3 – 2 – 7
 از فرآوردههر سهم در  قندگرم  5/0کمتر از  در صورت وجود ):Free sugar(قند بدون  •
 نسبت به محصول معمولی% 25حداقل به میزان  در هر سهم از فرآورده  درصورت کاهش قند): Reduced sugar(قند کاهش یافته  •
 ادعاهاي مربوط به نمک  -4 – 2 – 7
 م از فرآوردهسهدر هر  سدبم  میلی گرم 5کمتر از  در صورت وجود ):Salt free / Sodium free(یا بدون نمک  سدیم بدون •
لزوما به این معنا نیست : تذکر. (در صورتی که در فرآیند تهیه محصول نمک به آن اضافه نشده باشد ):No salt added(نمک اضافی بدون  •

 ).که محصول حاوي نمک نیست
 از فرآوردهدر هر سهم میلیگرم و یا کمتر سدیم  35در صورت وجود ): Very low sedium(کم سدیم  خیلی کم نمک یاخیلی  •
 در هر سهم از فرآوردهمیلیگرم و یا کمتر سدیم  140در صورت وجود ): Low sedium(کم نمک یا کم سدیم  •
نسبت % 25حداقل به میزان  در هر سهم از فرآورده درصورت کاهش سدیم): Less sedium / Reduced sedium(نمک کاهش یافته  •

 به محصول معمولی
  ه فیبر غذاییادعاهاي مربوط ب  -5 – 2 – 7
 گرم فیبر در هر سهم از فرآورده 5در صورت وجود حداقل ): High fiber(پرفیبر  •
 گرم فیبر در هر سهم از فرآورده 2,5در صورت وجود حداقل ): Good source of fiber(حاوي فیبر  •
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 مورد چربی ي مربوط بهادعاها  -6 – 2 – 7
 از فرآورده در هر سهمچربی گرم  0,5در صورت وجود کمتر از  ):Fat free( بدون چربی •
 از فرآورده در هر سهمگرم چربی اشباع  0,5در صورت وجود کمتر از ): Suturated fat free(بدون چربی اشباع  •
 از فرآورده در هر سهمگرم یا کمتر از چربی  3در صورت وجود ): Low fat(کم چربی  •
 از فرآورده در هر سهمگرم و یا کمتر از چربی اشباع  1ود در صورت وج): Low suturated fat(حاوي چربی اشباع کم  •
 نسبت به محصول معمولی% 25درصورت کاهش چربی در هر سهم از فرآورده حداقل به میزان ): Reduced fat(چربی کاهش یافته  •
 ادعاها در مورد کلسترول  -7 – 2 – 7

از  در هـر سـهم   گرم و یا کمتر از چربی اشباع  2و حاوي  کلسترولمتر از گرم یا کمیلی  20در صورت وجود ): Low cholestrol(کلسترول کم 
  فرآورده

  )    LEAN( کم چرب و خیلی کم چرب - 8 – 2 – 7 
  . اصطالحی هستند که براي توصیف مقدار چربی گوشت ، مرغ ، ماهی و گوشت شکار به کار می رود    

  . گرم  100میلی گرم کلسترول در هر  95بی اشباع شده و کمتر از گرم چر 5/4گرم چربی ، کمتر از  10کمتر از : کم چرب 
 . گرم  100میلی گرم کلسترول در هر  95گرم چربی اشباع شده و کمتر از  2گرم چربی ، کمتر از  5کمتر از : خیلی کم چرب 

  )ادعاي درمانی و دارویی( ادعاهاي سالمتی بخش  - 3- 7
 ممنـوع کین ، معالجه و یا درمان یک بیماري ، اختالل و یا حالت فیزیولوژیکی براي محصوالت غـذایی  هر گونه ادعا مبنی بر پیشگیري ، تس  
  .   است

  
  ادعا هاي سالمتی بخش محصوالت پروبیوتیک  - 1 - 3- 7

رض عدم تحمل به بهبود سالمت و کارآیی سیستم گوارشی، تنظیم و تقویت سیستم ایمنی ، کاهش کلسترول ، کاهش عوا "استفاده از عبارات   
 .بر روي برچسب محصوالت پروبیوتیک بالمانع می باشد  "الکتوز، افزایش ارزش تغذیه اي غذا 

 
   1تذکر 
ارایه هرگونه ادعاي سالمت بخش دیگر بجز عناوین قید شده فوق ، فرآورده پروبیوتیک را مشمول خواص سالمت بخش اختصاصی می کنـد     

  .ت درمان و آموزش پزشکی ممنوع استو بدون کسب مجوز از وزارت بهداش
   2تذکر 
در ارتبـاط بـا خـواص سـالمت      "کاهش کلسترول  "درصد باشد استفاده از عبارت  5/0در صورتی که مقدار چربی فرآورده پروبیوتیک بیش از   

  .بخش عمومی مجاز نمی باشد
  
  مربوط به آرد سمولیناتغذیه اي ادعا هاي   - 2 - 3- 7

بر روي برچسب محصوالت تهیه شده از ایـن نـوع آرد    "آرد سمولینا در مقایسه با آرد معمولی داراي ارزش تغذیه اي بهتري است "استفاده از عبارت
  .مانند ماکارونی بالمانع است

  
  غذایی و ورزشی  –ادعا هاي سالمتی بخش مکمل هاي رژیمی  - 3– 3- 7

غـذایی و ورزشـی بـوده و جهـت تشـخیص ،       –ین فرآورده صرفاً مکمل رژیمـی  ا "غذایی و ورزشی درج عبارت  -در مورد مکمل هاي رژیمی  
  . در یک کادر مشخص روي برچسب محصوالت الزامی است  "پیشگیري و درمان بیماري ها نمی باشد 

  تذکر 
بهداشت ، درمـان و آمـوزش   اظهارات مندرج مورد ارزیابی وزارت  "در صورت وجود هر گونه ادعاي ثابت نشده و با رعایت بند فوق درج عبارت   

  .در یک کادر کامالً مشخص الزامی خواهد بود "پزشکی قرار نگرفته است
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  برچسب تغذیه اي  - 8

مرتبط باید آیین نامه هاي  سایر این ضابطه براي تهیه برچسب تغذیه اي همه غذاها به کار می رود لیکن براي غذا هاي با کاربردهاي رژیمی خاص،
  . ا شوند دقیق تري باید اجر

اطالعات باید درك مقادیر مواد مغذي موجـود در  . مطالب روي برچسب باید حاوي اطالعات مناسبی در مورد مواد مغذي موجود در ماده غذایی باشد 
سالمت خود را تامین می نماید فراورده را به مصرف کننده بدهد و نباید موجب این اشتباه گردد که شخص با خوردن آن لزوما ً .  

     
  
 1تغذیه ايجدول حقایق  – 1 – 8

اطالعات تهیه شده باید داخل یـک جـدول   در جدول آمده است درج گردد و  گرم ماده غذایی به صورتی که 100باید در هر  اعالم مواذ مغذي   
  .باشند و در صفحات مختلف نمی توانند باشند 

ذیه اي آورده شده در این فصل باشد و تولید کننده مجاز به حـذف ردیـف هـاي    ترتیب مواد مغذي ذکر شده در جدول باید مطابق با جدول حقایق تغ
  .  جدول نمی باشد و  در صورتی که محصولی حاوي این ترکیبات نباشد در جدول باید صفر نوشته شود 

و با فونت متناسب با اندازه نام جدول حقایق تغذیه اي باید در صفحه اطالعات در زمینه سفید رنگ با ثبوت چاپ کافی به صورت خوانا ، واضح   
  .و در محل قابل دید مصرف کننده به طوري که در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود )  Bold( محصول ، به صورت پر رنگ 

  
 عنوان جدول   - 1 – 1 - 8

  .درج گردد  و متناسب با فونت به کار برده شده براي نام محصول)  Bold( باید در باالي جدول با فونت پر رنگ    
  
  گرم ماده غذایی 100عبارت در   - 2 – 1 – 8

 .درج گردد )  Bold( جدول با فونت پر رنگ  اولبالفاصله در ردیف   
  
  غذایی هر سهم از مادهعبارت در   - 3 – 1 – 8

 .چسب درج شده باشدمیزان سهم هر فراورده باید برروي بر .درج گردد )  Bold( جدول با فونت پر رنگ  اولبالفاصله در ردیف   
 
  کالري  - 4 - 1 – 8

 100بیان شود  و همچنین کالري حاصل از چربی در  هـر   و هر سهم از فراورده گرم ماده غذایی 100مقدار انرژي بر حسب کیلو کالري در هر   
)  Bold( عبارت کالري با فونت پر رنـگ  .   گرم ماده غذایی اعالم شود 100باید در یک خط بالفاصله بعد از  و هر سهم از فراورده گرم ماده غذایی

  یادآوري.درج گردد  
  . ماده غذایی بدون چربی به معنی بدون کالري نمی باشد    

  چربی - 5 - 1 – 8
گـرم   100در جدول حقایق تغذیه اي باید مقدار چربی کل  ، اسید هاي چرب اشباع ، اسید هاي چرب ترانس بر حسب گرم و یـا میلـی گـرم در         

الزم به ذکر است فونت به کاربرده شده براي چربی کل بایـد فونـت    .اعالم شود و ارزش روزانه آن نیز نوشته شود  و هر سهم از فراوردهماده غذایی 
ون بدون ترانس یـا بـد  "درج عبارت . باشد و براي اسید هاي چرب اشباع ، و اسید هاي چرب ترانس از فونت معمولی استفاده شود)  Bold(پررنگ 

چنانچـه بـدون تـرانس یـا کلسـترول اسـت       در جدول تغذیه اي میزان صفر ولی درج  استبرروي برچسب مواد غذایی بطور کلی ممنوع " کلسترول
 .بالمانع است

  1تذکر 

                                                        
1 Nutrition fact 
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  . اسید هاي چرب ترانس ارزش روزانه ندارد   
   2تذکر 

در صورتی که محصول حاوي این ترکیبـات   6 –و امگا  3 –هاي چرب امگا اعالم مقدار اسید هاي چرب تک غیر اشباع ، چند غیر اشباع و یا اسید  
شـد  باشد اختیاري است ولیکن در صورتی که ادعایی در مورد حضور و یا عدم حضور و یا غنی سازي آن در ماده غذایی بر روي برچسب آورده شده با

 . گرم ماده غذایی اجباري است  100درج و اعالم آن با فونت معمولی در 
 
  سدیم  - 6– 1 –8

و هـر سـهم از    گرم مـاده غـذایی   100بر حسب گرم و یا میلی گرم در )  Bold( در جدول حقایق تغذیه اي باید مقدار سدیم با فونت پر رنگ   
  .اعالم شود و ارزش روزانه آن نیز نوشته شود  فراورده

  
  کربوهیدرات کل  - 7 –1 –8
مقـدار  . الزامـی اسـت    ) Bold(و ارزش روزانـه آن در جـدول حقـایق تغذیـه اي بـا فونـت پررنـگ         درج مقدار کربوهیدرات کل - 1 – 7 –1 – 8

 .                           گرم ماده غذایی اعالم گردد 100کربوهیدرات کل بر حسب گرم و یا میلی گرم در 
 . در جدول حقایق تغذیه اي با فونت معمولی الزامی است  گرم ماده غذایی 100درج مقدار شکر بر حسب گرم و یا میلی گرم در  - 2 – 7 –1 –8

  تذکر
  .ارزش روزانه براي شکر وجود ندارد    

درج مقدار فیبر غذایی و ارزش روزانه آن در جدول حقایق تغذیه اي با فونت معمولی اختیاري است  و مقدار آن بر حسـب گـرم و    - 3 – 7 – 1 – 8
اعالم می گردد ولیکن در صورتی که ادعایی در مورد حضور و یا عدم حضـور و یـا غنـی سـازي آن در مـاده        گرم ماده غذایی 100یا میلی گرم در 

 .      گرم ماده غذایی اجباري است  100غذایی بر روي برچسب آورده شده باشد درج و اعالم آن با فونت معمولی در 
  
  پروتئین  - 8– 1 – 8   

جـدول حقـایق تغذیـه اي اجبـاري     در )  Bold( گرم ماده غذایی و با فونت پر رنـگ   100میلی گرم در  درج مقدار پروتئین بر حسب گرم و یا  
 .است
  تذکر

  . ارزش روزانه براي پروتئین وجود ندارد 
  
  ویتامین ها و مواد معدنی  - 9– 1 – 8
ر مطالعـات دریافـت برخـی مـواد مغـذي از قبیـل       یافته هاي مطالعات جامعه الگوي مصرف مواد غذایی مردم ایران و سـای  براساس 1 – 9– 1 – 8

، کلسیم ، آهن و روي به مقدار کافی نمی باشد و به منظور  آگاهی مصرف کنندگان و پیشگیري از بیماري هاي مـزمن    A ،C  ، B2 ویتامینهاي 
گرم مـاده   100نظر بر اساس نیاز روزانه در ، آهن ، کلسیم ، روي از محصول مورد  A  ،B2  ، Cدرصد تامین ویتامین بهتر است واحدهاي تولیدي 

 .است  اعالم نمایند ولی ذکر آنها اختیاريبا فونت معمولی در جدول حقایق تغذیه اي  و هر سهم از فراورده راغذایی 
  
و هـر   گرم ماده غـذایی  100اعالم درصد تامین سایر امالح و ویتامین هاي ذکر شده از محصول مورد نظر بر اساس نیاز روزانه در  - 2 – 9– 1 –8

در صورتی که محصول حاوي این ترکیبات باشد اختیاري است و در صورتی که ادعایی در مورد حضور و یا عـدم حضـور و یـا غنـی      سهم از فراورده
ه باشد درج و اعالم سازي آن در ماده غذایی بر روي برچسب آورده شده باشد و یا این که هدف از مصرف ماده غذایی امالح و ویتامین هاي ذکر شد

  . آن با فونت معمولی اجباري است 
  
 درصد ارزش روزانه  - 10– 1 – 8
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کیلـو   2000درصد ارزش روزانه باید بر روي هر ماده غذایی نوشته شود و مقدار مرجع بر اساس مقادیر مرجع دریافت روزانه است و بر اسـاس رژیـم   
درج اطالعات مربـوط بـه   . باع ، کلسترول و سدیم بر حسب حداکثر مقدار توصیه مصرف می باشد مقادیر روزانه براي چربی ، چربی اش. کالري است 

   .گرم ماده غذایی اجباري است  100درصد ارزش روزانه در هر 
 اجبارياطالعات تغذیه اي  - 11– 1 –8

اي محصـوالت بایـد حـاوي     در ایـن خصـوص جـدول ارزش تغذیـه    درج توضیحات ذکر شده در جدول حقایق تغذیه اي اجبـاري اسـت     
چنانچه تولید کننده ادعاي سالمتی و ولی  انرژي،پروتئین، کربوهیدات، چربی، چربی اشباع، چربی ترانس، سدیم، و قند باشد

 2000درصد ها بر اساس یک رژیم در این جدول باید . نیز در جدول ذکر شودمقدار آن دارد باید ماده مغذي هر نوع  در مورد یا تغذیه اي
گرم ماده غذایی چه مقدار از نیاز روزانـه خـود بـه     100با استفاده از این جدول مصرف کننده آگاه شود که با خوردن به طوري که  کیلوکالري هستند

 2000درج میزان چربی کل ، اسید هاي چرب اشباع و کلسـترول ، سـدیم ، کربوهیـدرات کـل در رژیـم غـذایی       . مواد مغذي را دریافت نموده است 
بـراي مثـال میـزان    . بعالوه باید ارزش تغذیه اي بر اساس میزان سهم فرآورده مصرفی نیز بیـان شـود  . یلوکالري در قسمت پایین کادر الزامی استک

سهم مصرفی سس مایونز یک قاشق غذاخوري است و مصرف کننده باید بر اساس اطالعات مندرج در ارزش تغذیه اي آگاه میشود کـه ایـن میـزان    
   .  نز چه ارزش تغذیه اي داردسس مایو

    1تذکر 
  .درج مقدار امالح ذکر شده در جدول اجباري است  ولیکنندارد  ، ویتامین ها آب هاي بطري شده نیازي به درج مقدار پروتئین ، چربی ، کالري -

    2تذکر 
  .اري نیست اجب... درج اطالعات تغذیه اي تکمیلی در مورد بسته هاي کوچک از قبیل شکالت و آدامس و 

    3تذکر 
 . ادویه ممکن است حاوي مواد مغذي ذکر شده در باال نباشد و درج آن بر روي بسته بندي الزم نیست  -

    4تذکر 
آب  مواد مغذي در ماده غذایی نیمه آماده قبل از افـزودن که براي آماده شدن نیاز به ترکیب با سایر مواد به جز آب را دارند   مواد غذایی نیمه آماده -
   . ذکر شودجدول حقایق تغذیه اي در
   جبارياجدول حقایق تغذیه اي پیشنهادي قالب بندي   -2 – 8

انرژي،پروتئین، کربوهیدات، چربی، چربی اشباع، میزان چربی ترانس، سدیم، و شـامل  حقایق تغذیه اي قالب پیشنهادي براي درج 
 .به شرح زیر استقند 

 جدول حقایق تغذیه اي
  کیلو کالري...........................گرم ماده غذایی  100هر در   کالري
  کیلو کالري) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذایی کالري 

  کیلو کالري...........................گرم ماده غذایی  100در هر   کالري حاصل از چربی
  کیلو کالري ) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذایی  چربی حاصل ازکالري 

........ معادل (مقدار در هر سهم از ماده غذایی 
  ) گرم

 100در هر ) *%DV(  ارزش روزانه
 گرم 

 

 چربی کل بر حسب گرم      

 اسید هاي چرب  اشباع بر حسب گرم     

  هاي چرب ترانس بر حسب گرم اسید     
 پروتئین بر حسب گرم     

 کربوهیدرات کل بر حسب گرم    

  قند برحسب گرم    
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 سدیم بر حسب میلیگرم    

 . کیلو کالري است  2000ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 
گرم                                                                              65        چربی کل                                               کمتر از                      

 گرم                                                                          20اسید هاي چرب اشباع کمتر از  
                                                    میلی گرم                            2400سدیم  کمتر از 

 گرم                                                                           300کربوهیدرات کل   

* DV  کیلو کالري است 2000ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی.  
  
  اختیاري يجدول حقایق تغذیه اپیشنهادي قالب بندي  – 3 – 8 

اجبـاري اسـت   که در درج آنهـا روي برچسـب   ، چربی اشباع، چربی ترانس، سدیم، و قند کل انرژي،پروتئین، کربوهیدات، چربیعالوه بر 
  .فهرست کامل مواد مغذي به شرح زیر است. رج سایر مواد مغذي اختیاري استد

 جدول حقایق تغذیه اي

  کیلو کالري...........................گرم ماده غذایی  100در هر   کالري
  کیلو کالري) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذایی کالري 

  کیلو کالري...........................گرم ماده غذایی  100در هر   کالري حاصل از چربی
  کیلو کالري ) ....................................گرم............ ادل مع(در هر سهم ماده غذایی  حاصل از چربیکالري 

........ معادل (مقدار در هر سهم از ماده غذایی 
  ) گرم

 100در هر ) *%DV(  ارزش روزانه
 گرم 

 

 چربی کل بر حسب گرم      

 اسید هاي چرب  اشباع بر حسب گرم    

  اسید هاي چرب ترانس بر حسب گرم     
 وتئین بر حسب گرم پر    

 کربوهیدرات کل بر حسب گرم    

  قند برحسب گرم    
 سدیم بر حسب میلیگرم    

 پتاسیم    

  Aویتامین     

    B2ویتامین     
  Cویتامین     

  آهن    

 کلسیم     

 روي     

  Dویتامین     

  Eویتامین    

  Kویتامین    

  B1ویتامین     
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  نیاسین    

  B6ویتامین    

  لیکاسید فو    

  B12ویتامین     

  بیوتین    

 پانتوتنیک اسید     

 فسفر      

 کلر      

 منیزیوم      

 سولفور      

 مس      

 منگنز      

 کروم      

  مولیبدن      
  سلنیوم      
  کبالت      
  فلوراید     
  ید      

  
  
  غذایی و ورزشی  -جدول حقایق تغذیه اي مکمل هاي رژیمی   - 4 – 8

بهتر است جهت مشخص نمودن این موضوع  DV و یا ، RDIیا  RDAجهت مشخص نمودن این موضوع وجود دارد نظیر چندین شاخص   
RDA اگـر در فـرآورده اي    براي مثال .کنددرج گردد که همان میزان پیشنهاد شده و مجاز روزانه را براي مواد موثره به صورت درصد بیان میmg 

 . گزارش می کنند % 100آن را به صورت  RDAوجود داشته باشد  cاز ویتامین  60
  

  1یادآوري 
مشـخص گردنـد و ایـن    ** با عالمـت ویـژه اي نظیـر    . تعریف نشده است  DV، و یا  RDIیا  RDAبراي آن دسته از مواد مؤثره اي که   

  .است نشدهتعیین  RDA  .DV این مواد موثرهبراي « عبارت بیان گردد که 
 
  چسب گذاري تغذیه اي بازنگري ادواري بر  -5 - 8

در صـورت صـالحدید وزارت   جامعـه  سـالمت   علـم روز به منظور تعیین فهرست مواد مغذي ، تکمیل اطالعات ، به روز در آوردن و مطابقت با   
  .و تجدید نظر قرار میگیرد بازنگري به طور منظم مورد بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضوابط بر چسب گذاري تغذیه اي

حققان، کارشناسان، متولیان، مسئوالن و صاحبان صنعت غذا دعوت میشود پیشنهادات خود را در مورد این ضابطه کتبـا بـه سـازمان غـذا و     از کلیه م
   .  دارو منعکس نمایند
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