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دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و
غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
تجدید نظردوم 9319

این دستورالعمل اجرایی توسط سازمان غذا و دارو تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده
توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن آن بدون ذکر ماخذ ،مجاز نمی باشد.
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به نام خدا

پیشگفتار
روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذااي و ششذاديدن و ايدذاد ترييذدا در تونولذوتي و تنذون و نونذانون
دحصوال توليدي ،سبب ندديد تا اداره كل نظار بد دواد غااي  ،ششاديدن  ،شرايش و بهداشذي ا سذا  1831اقذدا بذه تذدوي
دقدرا و دسيورالعمل هاي ديناسب با علم رو نمايد .بداي هماهنگ با توسعه جهان  ،ضوابط در دواقذع لذمو اصذخو هواهذد شذد
بدي دنظور پيشنهادا دطدوحه توسط كمييه علم دورد بدرس قدار ندفيه و پس ا تاييد ،ضذابطه اصذخو شذده ا قديذح واحذد
اقخن رسان به اقخن عمو هواهد رسيد.
شايان ذكداست كه ضوابط بد روي سايت سا دان غاا و دارو و ار بهداشت (  ) http://fdo.behdasht.gov.irدوجود
د باشد.

این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو وبا همكاری :
انستیتو تحقیقات تغذیه کشور ،معاونت بهداشتی و شرکتهای تحت نظارت سازمان غذا و دارو ، 9تدوین گردیده است.

1اي شدكت ها شادل  :شدكت فدايند سا ان ،صنايع شيد ايدان ،نسيله  ،سويا سان و عاليفدد
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مقدمه
غااهاي فداسوددند دوضون رو دورد توجه در جهان و يو ا رو به رشدتدي ندوه هاي دواد غااي بذه شذمار دذ شينذد.
در نگاه سني ا نظد علم ترايه ،انسان بداي اداده حيا عخوه بد اكسيژن ،شب و كدبوهيدراتها ،وابسيه به تذأدي اسذيد شدينذه هذاي
ضدوري ،اسيد هاي چدب ضدوري ،ادخو درشت دراي و نون ادخو ريم درذاي و وييذادي هذا ا قديذح غذاا اسذت .ولذ دطالعذا
بسياري نشان داده است كه دريافت بده دواد غااي ارتباط دسيقيم با كاهش بده ا بيماريها دارد واي هواص به هذي كذدا ا
دواد ضدوري ذكد شده در باال ددبوط نم

باشد .بداي دثا وجود نلونو ينذاال در سذبميدا هذانواده كلذم داراي هاصذيت شنيذ

بيوتيو هسيند و يا وجود فخوونوئيدها در تدكيبات دانند عسل و بده ا سبمي ها و ديوه ها و همچني ايموفخوونوئيدها در سذويا
است كه داراي هاصيت ضد سدقان و پيشگيدي كننده ا بيماريهاي قلب و عدوق است .دثا ديگذد سذيد اسذت كذه قذددت ذكذد
هواص شن به بيش ا  5۱۱سا ديدسد واددو ه اي اثدا را به وجود تدكيبا سولفور در شن نسبت د دهند .اسذيفاده ا ايذ نذون
اقخ غااي و يا اسيخداج عصاره داده دوثد شنها و افمودن شن به سايد دواد غااي در صنعت غاا رويودد جديذدي اسذت و در ددمذون
اي نون دواد غااي تحت عنوان غااهاي فداسوددند ( )Functional Foodsنادگااري شده اند .غذااهاي فداسذوددند افذمون بذد
ار ش ترايه اي پايه ،دست كم داراي يک هاصيت دشخص و به اثبا رسذيده ارتقذا سذخدت و پيشذگيدي كننذده /كذاهش دهنذده
بيماري هسيند و شادل ددموعه دينوع دانند غااهاي فددو بندي شده كودكذان ،دومذل هذاي غذااي  ،غذااهاي غنذ شذده بذا
وييادي ها و دواد دعدن  ،پدوبيوتيک ها و غااهاي حاوي دواد دوثد نظيد فيبذد ،شنيذ اكسذيدانها ،پذدوتئي سذويا ،اسذيدهاي چذدب
ضدوري د باشند .نظد به اينوه غااهاي فددو بندي شده كودكان ( كد ددرک  ، ( FS/L-002 :داراي ضوابط جدانانذه هسذيند،
ضابطه حاضد در هصوص غااهاي است كه با دواد دراي دثل پدبيوتيک ها ،وييادي ها و ادخو يا دواد دذوثد بذا اثذد تاييذد شذده
فددو د شوند.
تخش شده است كه اي دسيورالعمل با توجه به شدايط دوجود و نيا هاي جادعه ايدان و با نگاه و تاكيدي بد دداجع بذي المللذ و
داهل تهيه و تدوي شود.
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 .9هدف
هدف ا تدوي اي دسيورالعمل اجداي اعخ المادا فن و بهداشي دورد نيا در توليد و واردا فدشور هاي غااي اسذت
كه به قور اهيياري با دواد دؤثد و دراي غن د شوند.
 .2دامنه کاربرد
اي ضابطه در هصوص تماد فداورده هاي واردات و توليدي به غيد ا غااهاي فددو بندي شده كودكان كاربدد دارد.
 .3تعاریف و اصطالحات
 غذاهای فرا سودمند ) (Functional Foodsغااهاي داراي ظاهدي دشابه با غااهاي ديداو هسيند و در بدناده غااي رو انه دصدف د شوند .شواهد علم دعيبددوجود دويذد
اي است كه اي غااها افمون بد ار ش ترايه اي پايه ،دست كم داراي يک هاصذيت دشذخص و بذه اثبذا رسذيده ارتقذا سذخدت و
پيشگيدي كننده /كاهش دهنده بيماري هسيند
 غنی سازی )(Fortificationافمودن يک يا چند داده دراي به دواد غااي در شدايط كه شن دواد در غاا به قور قبيع وجود نداشيه باشد يا دقدار شنهذا كميذد
ا ديمان قبيع اوليه باشد ،به دنظور پيشگيدي و /يا اصخو كمبود ناش ا يک يا چند داده دراي كه در كل جادعه و يا ندوه هاي
هاص ا جمعيت وجود دارد.۲
 حامل غذایی )(Food Vehicleداده غااي كه داده دوثد و يا دراي به شن افموده د شود.
 غنی کننده )(Fortificantداده دوثد يا دراي كه با هدف غن سا ي به حادل غااي افموده د شود.
 غنی سازی اختیاری )(Voluntary/Discretionary Fortificationغن سا ي يک داده غااي با دواد دراي بد اساس درهواست هاي دذوردي كارهانذه هذاي توليذد كننذده كذه بذد اسذاس ضذوابط و
دسيورالعمل هاي جاري اندا د پايدد.
 -غنی سازی اجباری )(Mandatory Fortification

 - 1در اي ضابطه واته غن سا ي)  (Fortificationشادل دفاهيم
د شود.

چون  Added with ، Enrichmentو  Nutrificationنيم
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غن سا ي يک داده غااي با دواد دراي در سطح دل بد اساس سياست هاي جذاري كشذوري كذه بذه دنظذور حذاف و يذا بهبذود
وضعيت كمبود يک يا چندداده دراي دعي اندا د شود ،دانند غن سا ي نمک با يد يا شرد با شه و اسيد فوليک.
 اندازه سهم)(Serving Size دقدار دصدف فدشورده غااي كه بد اساس دقاديد ديداو دصدف جادعه تعيي د شود. .4مسئولیت اجرایی
اجداي اي دسيورالعمل به عهده سا دان غاا و دارو و ادارا تابعه در دانشگاه هاي سداسد كشور د باشد.
 .5اصول پایه برای غنی سازی اجباری در قالب برنامه های ملی


غن سا ي بايد دنطبح با سياست هاي سا دان غاا و دارو در دورد نون و دقدار دواد دراي  ،نون غااي انيخذاب شذده
بداي غن سا ي و بد اساس تصحيح دشوخ ترايه اي هاص جادعه هدف و الگوي دصدف غااي هد دنطقه صذور
نيدد.



بايد شواهدي دبن بددريافت كم داده دراي هاص در يک يا چند ندوه ا جادعه دوجود باشد يا شواهد بالين يا يذد
8

بالين كمبود و يا احيما بدو بيماري ناش ا كمبود شن داده دراي هاص را در سطح جادعه اثبا نمايند .


داده غااي كه به عنوان حادل داده دراي انيخاب د شود بايد غااي اصل جادعه باشد تا توسط ندوه هاي در هطد
كمبود نيم دصدف شود.



دقدار داده دراي افموده شده به غاا بايد بداي بهبود يا پيشگيدي ا كمبود شن ،دان كه توسط ندوه هذاي در هطذد
كمبود دصدف د شود ،كاف باشد.

 .6شرایط زیر باید برای انجام هر نوع غنی سازی( اجباري يا اهيياري ) لحاظ شود


دواد دراي بايد با توجه به ادوان وجود قبيع شنها در دنابع غااي ديگد در دقاديدي به غااهاي حادل اضافه شذوند
كه دندد به بيش -دريافت يا دريافت نادعلو در افداد دصدف كننده نشوند.



انيخاب غااي حادل بايد بد اساس ديمان دصدف شن در جادعه و در نظد ندفي دحدوديت هاي فن باشد.



افمودن دواد دراي به دواد غااي بايد به نحوي باشد كه دوجذب اهذيخ در ديابوليسذم سذايد دذواد درذاي و بذدو
عوارض جانب نشود.

اي شواهد توسط و ار بهداشت دردان و شدو ش پمشو جمع شوري و اعخ د شود.
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دواد دراي افموده شده بايد ا نظد بيولوتيک ا غااي دصدف شده قابل دريافت باشد .يعن

يست فداهم شنهذا در

نظد ندفيه شود " .پروبیوتیک ها گاهی فقط به صورت گذرا عمل می کنند "


افمودن دواد دراي به دواد غااي نبايد ترييد غيد قابل پايدش در هصوصيا حسذ دذواد غذااي ( ا قبيذل رنذ،،
قعم ،بو و داهيت) و شيوه هاي فدشوري شنها ايداد كند .همچنذي نبايذد دورهي دانذدناري دذواد غذااي را بذه قذور
دحسوس كاهش دهد .اي دوضون دعموال در هصوص غن سا ي با دواد دعدن اهميت بسيار دارد.



ف شوري غن سا ي داده غااي دورد نظد بطور كادل در اهييار باشد.



غن سا ي يا افمودن دواد دوثد يا ذكد شده در دسيورالعمل ددبوقه بايذد ا نظذد نذون دذاده افذموده شذده ،دطابقذت
فددو بندي و انيخاب فدش يند به نحوي باشد كه ق دداحذل فذدشوري ،نگهذداري ،تو يذع ،پخذت در هانذه و دصذدف
در شدايط بهينه در غاا پايدار بماند .به عنوان دثا  ،وييادي  B12در دحيط هاي اسيدي ناپايذدار اسذت ،يذا در غنذ
سا ي داكارون با  ، B1دمو است ا ديمان شن ق فدايند پخت كاسيه شود.



افمودن دواد دراي نبايد به نحوي باشد كه دوجب اقخن رسان نادرست دصدف كننده در هصوص ار ش ترايه اي
شن دحصو شود.



ادوان اندا ه نيدي و كنيد كيفيت نون و دقاديد دواد دراي افموده شده به غاا بايذد بذه وسذيله دداكذم توليذدي و
سا دان ناظد وجود داشيه باشد.



بد اساس اقخعا بدرس دصدف دواد غااي  ،دقدار دريافت رو انه دواد دراي ا حادذل انيخذاب شذده بايذد ثابذت و
يونواهت بوده و دقاديد حداكثد و حداقل ديمان دريافت دشخص باشد.

در غنی سازی سه نكته اساسی باید لحاظ و تعیین شود:
 - 1انيخاب نون دواد دراي دورد غن سا ي
 - ۲انيخاب نون داده غااي حادل
 - 8تعيي غلظت دواد دراي دورد غن سا ي
.7

مرجع مقادیر توصیه شده دریافت ویتامین ها و امالح جهت غنی سازی های اختیاری

دقاديد توصيه شده دريافت ريم دراي ها )  ( RNI4با توجه به اندا دطالعا جادعذه نگذد و بذد اسذاس ويژنذ هذاي سذن و
جنس به نحوي تعديف د شود كه اكثديت افداد سالم در هد ندوه (  ) ۹۷۹شن را دريافت كنند.
به دليل دشابهت ياد دقاديد دحاسبه شده بداي بده ادخو و وييادي ها در ايدان با دقاديد سفارش شده ا سذوي سذا دان جهذان
بهداشت )  ( WHOو با توجه به اهميت تعيي ددجع دقاديد دريافي توصيه شده ريمدراي ها در غن سذا ي دذواد غذااي  ،ددجذع
Recommended Nutrient Intake
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دقاديد سفارش شده دريافت رو انه وييادي ها و ادخو بداي هد فدد به ا اي ندوه هاي سن و جنس بد اساس دقذاديد  RNIتوصذيه
شده سا دان جهان بهداشت تعيي د شود.
 .8نكاتی که باید در غنی سازی های اختیاری مد نظر قرار گیرند.
 9-8انيخاب نون داده غااي به عنوان حادل در غن سا ي
غن سا ي عموداً در غااهاي فدشوري شده صذور دذ نيذدد و افذمودن دذواد درذاي و ريذم درذاي هذا بذه دذواد غذااي
يد دمنون است:


دحصوال كشاور ي ها نظيد ديوه ها  ،سبمي ها  ،حبوبا و غخ



غااهاي فدشوري شده اي همچون چاي  ،قهوه ،كاكائو و ادويه جا



غااهاي ها نظيد نوشت قددم ،داكيان  ،داه  ،ديگو ،تخذم دذدو و نيذم فذدشورده هذاي نوشذي حاصذل ا شنهذا همچذون
سوسيس ،كالباس و همبدند



غااهاي با دقدار سديم بيش ا  45۱ديل ند به ا اي هد اندا ه سهم يا  1۱۱ند ا فدشورده هاي كذه انذدا ه سذهم در
شنها دشخص نشده است.



غااهاي داراي اسيد هاي چدب تدانس بيش ا  ۲ند در  1۱۱يا فدشورده هاي كه بيش ا  15درصد اندتي شنهذا ا اسذيد
هاي چدب اشبان تادي د شود.



غااهاي كه بيش ا  8۱۹ا اندتي شنها حاصل ا قندهاي ساده افموده(دونو و دي ساكاريد ها ) باشد.



روغ ها و چدب هاي هالص



در دحصوالت كه ديمان دواد دراي اضافه شده در دادنه حداقل و حداكثد جداو ددبوقذه اسذت بايذد بذد روي بدچسذب
دحصو قبح ضابطه بدچسب نااري ،عبار دناسب درج شود.

 2-8انتخاب مواد مغذی با هدف غنی سازی
وييادي ها و دواد دعدن كه به شول اهيياري به غاا افموده د شوند ،به دو دسيه به شدو يد قابل تقسيم هسيند:
 دسيه  : Aريم دراي هاي كه اثدا جانب بداي شنها نمارش نشده است ،يا دحدوده ايمن باالي دارند يا دحدوده ايمنذ
پايين دارند ادا اثدا جانب جذدي ا شنهذا نذمارش نشذده اسذت .ا ايذ دسذيه دذ تذوان بذه تيذادي  ،ريبذوفخوي ،
اسيد پانيوتنيک  ،بيوتي  ،وييادي  ، B12وييادي  ، Cبياكاروت  ،وييادي  B6و نياسي اشاره داشت.
 دسيه  : Bريمدراي هاي كه اثدا جانب جدي دارند ادا در غن سا ي هاي اهيياري ،بيش -غلظت ) (Over doseشنها
پس ا دصدف در دقاديد افموده شده وجود ندارد .كلسيم ،فوليک اسيد ،دنيميو و وييادي  Dا اي دسيه هسيند.
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 تبصره  :9تصميم نيدي در هصوص افمودن دواد دراي كه در قالب بدناده هاي دل به دواد غااي اضافه د شوند (نظيذد
شه  ،يد) يا دواردي كه شواهد كمبود شنها دوجود است ول فاقد بدناده هاي غن سا ي كشوري هسذيند( Znو وييذادي
 ،) Aبه عهده سا دان غاا و دارواست.

 3-8مقدار مواد مغذی با هدف غنی سازی
دقاديد قابل افمودن ريم دراي ها در جدو  1شدده است .بد اي اساس ،حداقل دقدار كل هد يک ا ريذم درذاي هذاي
افموده شده بداي غن سا ي (دقدار قبيع دوجود در شن فدشورده  +دقدار اضافه شده )  5درصذد و بذداي وييذادي ٪ ۲۱ C
نيا رو انه (بد اساس ددجع  ) RNIبه ا اء اندا ه سهم يا  1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون اندا ه سهم در نظد ندفيه د شود.


حداكثد دقدار ريمدراي هاي دوجود در دسيه  ۲۱، Aدرصد و بداي وييذادي ٪5۱ Cنيذا رو انذه (بذد اسذاس ددجذع )RNI
به ا اء اندا ه سهم و يا  1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون اندا ه سهم ،در فدشورده نهاي است .به عبذار ديگدبايذد دقذدار قابذل
افمودن به نحوي دحاسبه شود كه همداه با دقدار قبيع دوجود در فدشورده دقدار نهاي شن ۲۱در صد نيا رو انه باشد.



حداكثد دقدار ريمدراي هاي دوجود در دسيه  1۱ Bدر صد نيا رو انه (بذد اسذاس ددجذع  )RNIبذه ا اء انذدا ه سذهم و يذا
 1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون اندا ه سهم در فدشورده نهاي است .به عبار ديگد بايد دقدار قابل افمودن به نحوي دحاسذبه
شود كه همداه با دقدار قبيع دوجود در فدشورده دقدار نهاي شن 1۱در صد نيا رو انه باشد.

يادشوري  :نون وييادي ها وادخو قابل افمودن به دواد غااي در پيوست ب شدده است.
تبصده :غن سا ي شيد و فداورده هاي شن بد اساس پيوست ج اندا د پايدد.
 4-8حداقل و حداكثد دقاديد دواد دوثد( كه د توان به ا اء هد اندا ه سهم ويا  1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون اندا ه سهم به
دواد غااي افمود) ،دنابع غااي ددا دواد دوثد و ادعاهاي سخدت بخش ددا بداساس جدو  ۲است.
 .1نكاتی که کارخانجات تولیدی مواد غذایی غنی شده و فراسودمند باید رعایت کنند
افمودن وييادي ها ،ادخو ودواد دوثد به دواد غااي بايد با دقت پايش و كنيد شود .اي دواد به شد نسذبت بذه
اكسيداسيون  ،نددا  ،نور و ديگد شدايط دحيط حساس هسيند .اي دواد در دقاديد بسذيار كذم دذورد نيذا  ،بسذيار فعذا
هسيند و به دواد غااي در دقاديد بسيار اندک افموده د شوند .بنابداي عخوه بد كنيد دقاديد افموده شده  ،اي دواد بايد
به شول يونواهت در كل داده غااي حادل پخش شوند .ا اي رو كارهاندا توليدي دواد غااي نيا به تووي و ارايهي
روش هاي دارند تا ديمان وييادي ها ،ادخو و سايد دواد دوثد افموده شده در داده غااي نهذاي را دشذخص كننذد .بذدي
دنظور ،كارهاندا توليدي بايد نوا

يد را رعايت كنند:
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هدنونه فددو بندي جديد بداي غن سا ي يا توليد غااهاي فداسوددند بايد بذا ارايذهي اقخعذا علمذ كادذل در هصذوص
نييده ش دون هاي اندا پايدفيه توسط درهواست كننده باشد .در اي ش دون ها بايد ق يک روششناس صحيح و دعيبد،
روش اجداي غن سا ي ،روش هاي پايش و اثدبخش شن به تاييد رسيده باشد.



كارهانه هاي درهواست كننده بايد داراي سيسيم هاي دديديت ايمن دورد تاييد سا دان غاا و دارو باشند.



كارهاندا درهواست كننده توليد اي دواد غااي بايد دسيگاههاي ش دايشگاه با قابليت شناليم داده غذااي حادذل ا نظذد
وجود دواد دوثد افموده شده را داشيه باشند يا ا يک ش دايشگاه دورد تائيد سا دان غاا و دارو هديد هددت نمايند.



در  6داه نخست توليد دحصوال غن شده يا فداسوددند بايد دسيندا كنيذد و پذايش ايذ دحصذوال هددذاه بذه ادارا
نظار اسيانها ارسا شود .بداي دو سدي ساهت او قبح اصو علم

بيوانند پايداري دواد دوثد اضافه شذده را تذا انيهذاي

تاريخ انقضاي دصدف شن اثبا كند.


وجود دسيورالعمل هاي ) (SOPاندا نمونه بدداري  ،نحوه و دان نمونه بدداري و جم اينها در كارهانه الماد است.



بعد ا  6داه او و "متناسب با تاریخ انقضا یا بچ تولیدی نه صرفا زمان خالص " ،ا كليه نيايج ش دايشا دقذدار دذواد
دوثد افموده دوجود در دحصو نهاي بايد هد  8داه يوبار يک رونوشت به واحد هاي تابعذه نظذار بذد دذواد غذااي اسذيانها
ارسا شود.



كارهانه هاي توليدي بايد تماد ش دايشا و فدشيندهاي اندا شده را ثبت و بصور دسيندا نگهداري نمايند.



دسيندا پايش و كنيد دحصو غن شده يا فداسوددند بايد بداي درهواست توليد دحصو جديد ارايه شود.



يونواهي در پخش دواد دراي افموده در داده غااي رعايت شود.



كارهاندا توليدي بايد شدايط نگهداري داده اوليه غن كننده ،نظيد نگهداري در انبار سدد را درصور نيا رعايت كنند.



ضم اينوه كليه دواد اوليه دورد دصدف در غن سا ي بايد داراي شناسناده در واحد توليدي باشذند ،وييذادي هذا و ادذخو
دورد نظد بايد بدنه شناليم و هصوصيا دندرج در كيب ددجع نظيد  FCC, BP,و  USPرا داشيه باشند.
 .91برچسب گذاری غذاهای غنی شده
عخوه بد رعايت دوارد دوجود در ضابطه بدچسب نااري دواد غذااي و دومذل هذاي رتيمذ  -غذااي و ور شذ
) (PEI/CrV1/0029دوارد يد نيم بداي غااهاي غن شده در بدچسب بايد لحاظ شود:
فقط دان كه غن سا ي با توجه به دقاديد ذكد شده قبل صور ندفيه و شناليم دحصو در هد دان ق تاريخ دانذدنار
دحصو دا بد وجود  ۲۱±درصد دقاديد ادعا شده باشد( به شدط شنوه دقت روش هاي ش دايشذگاه دحذد باشذد) دذ
توان ا عبارا ددبوط به غن شدن در اي ضابطه در بدچسب دحصو اسيفاده كدد.
" درج مقدار متوسط مواد مغذی افزوده تا پایان زمان ماندگاری محصول در برچسب ضروری است "



دقاديد غن سا ي بايد در بدچسب و با ذكد دوارد يد قيد شود:
 oتعداد سهم در فدشورده غااي در هد بسيه
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 oاندا ه سهم بد اساس و ن فدشورده ( بداي غداهاي جادد) يا حدم (بداي غااهاي دايع)
 oكالدي به ا اي هد سهم
 oدقدار و نون ريمدراي افموده شده بد اساس دقدار  RNIدر هد سهم.
" در مورد غذاهای غنی شده با پرو بیوتیک ذکر نام جنس و گونه باکتری و تعداد باکتری در واحد ضروری
است ".


اند غااي بسيه بندي شده شداده دصدف نباشد و پس ا دخلوط كددن با شب يا سايد دايعا تهيه شود  ،دقدار دذاده درذاي
افموده شده بايد به صور

 RNI%بداي شن دقداري كه در هد بار دصدف بداي شداده سا ي بدداشت دذ شذود در بدچسذب

ذكد شود.


اند غااي بسيه بندي شده بصور شداده بداي دصدف نباشد و بذداي تهيذه در غذااي ديگذد بذه عنذوان دذاده اوليذه اسذيفاده
شود ،دقدار داده دراي اضافه شده به صور
بصور



 RNI%بداي هد  1۱۱ند ا غااي بسيه بندي شده اوليه و به شول اهييذاري

 RNI%بداي هد بار اسيفاده در دسيور غااي نهاي پس ا قبخ ذكد شود.

غااي كه با عبار " حاوی " 5ا يک داده دراي بدچسب نااري د نددد بايد حاوي حداقل( ۹ 5و بداي وييذادي ۲۱ C
درصد) ا ديمان دورد نيا رو انه در اندا ه سهم باشد.



غااي كه با عبار

"منبع خوب " 6ا يک داده دراي بدچسب نااري د شود بايد حاوي حداقل ۹ 1۱و بداي وييادي

 85 Cدرصد ا ديمان دورد نيا رو انه در هد اندا ه سهم باشد.


غااي كه با عبار

"سرشار از " 7بدچسب نااري د شذود  ،بايذد حذاوي  ۹۲۱ا ديذمان دذورد نيذا رو انذه ( و بذداي

وييادي  5۱ Cدرصد) در هد اندا ه سهم باشد .


غااهاي فداسوددند و غااهاي كه به قور قبيع حاوي دقاديد ا دواد دوثد يا ريمدراي هاي ذكد شده است در بدچسب بايد
عبار  :به قور قبيع حاوي /دنبع هوب /سدشار ا " را لحاظ نمايند.
 .99نظارت و اجراء



در صور درهواست كارهاندا بداي غن سا ي دواد غااي سا دان غاا و دارو و واحد هاي تابعه غاا و داروي كه اي ادذد
به شنها تفويض شده است بايد در صور تاييد شدايط قبح دسيورالعمل داكور پدوانه ساهت با عنوان ذكد شده در قسذمت
بدچسب نااري بداي فدشورده هاي با دواد دراي افموده را بداي يذک دوره  6داهذه صذادر و در صذور رعايذت كليذه دذوارد

دعاد كاربددي ""Source
 ۲دعاد كاربدي ""Good source
 8دعاد كاربددي ""Excellent source
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ددبوقه و با توجه به نيايج ددبوط به سدي هاي ساهت توليدي در اي دذد پدوانذه سذاهت را بذداي يوسذا ديگذد تمديذد
نمايند.


نظار بد رعايت بدچسب نااري صحيح بداي جلونيدي ا اقخن رسان نادرست دصدف كنندنان بذد عهذده سذا دان غذاا و
دارو است.



در صور بدو دوارد هخف دسيورالعمل  ،واحد هاي تابعه سا دان غاا و دارو با تاييد كمييه فن ددبوقه ا دداري قانون و
بد اساس ضوابط و دقدرا جاري اقدادا

يد را اندا دهند:

 oدسيور تصحيح بدچسب
 oدسيور جمع شوري دحصوال فوق و يا دحصوال با بدچسب نمداه كننده در صور عد تصحيح بدچسب
 oجلونيدي ا توليد دحصو و عد تمديد پدوانه ساهت دحصوال
 oاعخ ا قديح رسانه ها (ا قديح سا دان غاا و دارو)
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جدول  -9حداقل و حداكثد دقاديد وييادي و ادخح كه د توان به ا اي هد اندا ه سهم يا  1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون انذدا ه سذهم
به دواد غااي افمود.
RNI

حداقل داده دراي1

حد اكثد داده دراي۲

دسيه A
تيادي mg

1/۲

۱/۱6

۱/۲4

ريبوفخوي mg

1/8

۱/۱۷

۱/8

نياسي mg

16

۱/3

8

1/8

۱/۱۷

۱/8

وييادي mcg B12

۲/4

۱/1۲

۱/5

پانيوتنيک اسيد mg

5

۱/۲5

1

بيوتي mcg

8۱

1/5

6

بيا كاروت RE

6۱۱

8۱

1۲۱

وييادي mg C

45

۹

۲۲/5

وييادي

mg B6

دسيه B
كلسيمmg

18۱۱

6۱

18۱

دنيميم mg

۲۲۱

11

۲۲

فوليک اسيدmcg

4۱۱

وييادي mcg D

1۱

4۱ ۲۱
۱/5

1

Fe ,Zn3
شه mg

13

۱/۹

1/3

روي mg

11

۱/5

۲/۲

 8ديمان نيا رو انه بد اساس  RDAشكادد علو شدديوا د باشد.
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جدول  - 2حداقل و حداكثد دقاديد دواد دؤثد (كه د توان به ا اء هد اندا ه سهم و يا  1۱۱ند ا فدشورده هاي بدون سهم به دواد
غااي افمود) ،دنابع غااي ددا دواد دوثد و ادعاهاي سخدت بخش ددا
ادعای سالمت

میزان نیاز روزانه

حداقل و حداکثر

منبع غذایی

 -بدناده غااي كم چدب و

ديمان توصيه شده رو انه:

ادعاي دنبع فيبد :حداقل 8

غخ سبوس دار ،سبوس

غن ا فيبد هاي رتيم

 ۲3ند نان

ند در  1۱۱ند دحصو يا

نند  ،سبوس ذر  ،دانه

دمو است دوجب كاهش

 81ند دددان

 ٪1۱نيا رو انه در هد اندا ه

ها  ،شجيل  ،جو  ،بدنج

هطد ابيخ به بعض ا انوان

سهم يا  1/5ند در 1۱۱

قهوه اي  ،بلرور  ،كلم

سدقان شود.

كيلو كالدي را تادي نمايد.

بدوكل  ،كلم  ،كدو سبم،

 -بدناده غااي با ديمان

Class/
Components

1 Dietary
(functional and
total) Fiber

Insoluble fiber

لوبيا سبم ،كدفس،

اندک اسيدهاي چدب اشبان

ادعاي غن ا فيبد :حداقل 6

سبميدا بدگ دار تيده ،

و كلسيدو و غن ا

ند در  1۱۱ند دحصو يا

پيا  ،نوجه فدنگ  ،هويج

فيبدهاي رتيم  ،بويژه

 ٪ ۲۱نيا رو انه در هد اندا ه

،هيار ،انگور ،كشمش ،

فيبدهاي دحلو  ،دمو است

سهم يا  8ند در هد 1۱۱

ديوه ريشه و پوست

دوجب كاهش هطد ابيخ به

كيلو كالدي را تادي نمايد.

سبميدا و ديوه ها

بيمارهاي قلب و عدوق
شود.
(حداقل  ۱/6ند در يک

سبوس جودوسد ،جودوسد،

اندا ه سهم بايد ا نون فيبد

شرد جو ،جو،چاودار

Beta glucan

دحلو باشد)
-كنيد ديابت

غخف دانه پسيليو  ،بلرورج

-تقويت سيسيم ايمن بدن

دوسد ،جو غخ  ،سبوس

-كاهش هطد ابيخ به بده

جو ،عدس  ،سيب ،

سدقان ها

ددكبا  ،نخب  ،تو

-كاهش كلسيدو تا و

فدنگ  ،شجيل  ،تخم كيان

Soluble fiber

،لوبياها  ،نخود هشک شده
كلسيدو

 LDLدر افداد

دبيخ به كلسيدو باال

 ،غا اهيه ،اسفد ه ،
كدفس  ،هيار ،هويج
غخ  ،نان شردنند كادل،
جودوسد،بدنج قهوه اي

Whole grains
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2 Fatty Acids

 دصدف  ۲قاشح غااهوريروغ

ييون ( ۲8ند )
در رو  ۲8ند روغ

بعنوان قسمي ا بدناده

ييون

غااي اسيد چدب اشبان و

درمهاي درهي  ،روغ
ييون ،روغ كانوال

Monounsaturate
d fatty acids
)(MUFAs

كلسيدو كم  ،بدون افمايش
در كالدي دريافي  ،به علت
اسيدهاي چدب تک-
غيداشبان دوجود دمو است
در كاهش هطد ابيخ به
بيماري هاي قلب – عدوق
دوثد باشد.
در رو  48ند نددو

 -دصدف  48ند نددو

نددو ،روغ پنبه دانه
Polyunsaturated
fatty acid
)(PUFAsOmega 3 fatty
acids – ALA

بعنوان قسمي ا بدناده
غااي اسيد چدب اشبان و
كلسيدو -پايي  ،بدون
افمايش در كالدي دريافي ،
دمو است دوجب كاهش
هطد ابيخ به بيماري هاي
قلب و عدوق شود.
 -دمو است در سخدت

ديمان دورد نيا :

ادعاي دنبع ٪ 1۱-1۹ :دورد

داه هاي هانواده

ذهن و چشم نقش داشيه

 1/6ند دددان

نيا رو انه را تادي نمايد.

سالمون ،ت  ،درياي  ،و

باشد.

 1/1ند نان

ادعاي غن  ٪ ۲۱ :دورد نيا

سايد روغ هاي داه

رو انه را تادي نمايد.

 دمو است دوجب كاهشبيماري هاي قلب عدوق

حداكثد ددا :

بايد حداقل  ٪58اسيدهاي

شود.

 8ند در رو

چدب  PUFAدحصو
نهاي را شادل شود.

PUFAs-Omega 3
fatty acidsDHA/EPA
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ديمان دورد نيا رو انه:

حداقل  ۹1۱ديمان دورد نيا

نوشت ناو و نوسفند ،

8-4gr

رو انه

بعض ا پنيدها

حداكثد  ۹۲۱ديمان دورد نيا

Conjugated
linoleic acid
)(CLA

رو انه
 -د تواند به عنوان

حداقل  8ديل ند

شني اكسيدان در هنث

حداكثد  6ديل ند

هويج ،كدو تنبل ،سيب
دين شيدي  ،قالب

3 Carotenoids
Beta- carotene

نمودن راديوا هاي ش اد در
بدن نقش داشيه باشد.
 دمو است در سخدتبيناي نقش داشيه باشد.

4۱ديل ند در رو

حداقل  ۹1۱نيا رو انه

كلم پي  ،كلم ،اسفناج،

حداكثد  ۹۲۱نيا رو انه

ذر  ،تخم ددو ،ددكبا

Lutein ,
Zeaxanthin

 بهعنوان شني اكسيدان درهنث نمودن راديوالهاي ش اد
در بدن نقش داشيه دارد.

 -دمو است در سخدت

حداكثد  85ديل ند در رو

نوجه فدنگ و دحصوال

پدوسيا نقش داشيه باشد.

فدشيند شده شن ،هندوانه،

 -بعنوان شني اكسيدان در

نديپ فدو قددم و

هنث نمودن راديوا هاي

صورت

Lycopene

ش اد بدن نقش دارد.

4 Flavonoids
توتها ،نيخس و شلبالو،
انگور قددم ,انار

– Anthocyanins
Cyanidin,
Delphinidin,
Malvidin,
Pelaragoniding,
Peonidin,
Petanidin
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حداقل  4۱۱ديل ند

چاي سبم و سياه  ،كاكائو،

حداكثد 6۱۱ديل ند

شوخ  ،سيب ،انگورها

د تواند بهعنوان

FlavanolsCatechins,
Epicatechins,
Epigallocatechin
, Procyanidins

شني اكسيدان در هنث
نمودن راديوا هاي ش اد بدن
نقش داشيه باشد.

ددكبا

FlavanonesHesperetin,
Naringenin

پيا  ،سيب ،چاي  ،بدوكل
FlavonolsQuercetin,
Kaempferol,
Isorhamnetin,
Myricetin
كدن بدي  ،كاكائو ،سيب،
تو فدنگ  ،انگور ،بادا
دين  ،دارچي

Proanthocyanidi
ns

5 Isothiocyanates

كاهش هطد ابيخ به سدقان
(نوارش،ددي ،ريه و ) ...

بد اساس ادعاي توليدكننده و

نل كلم ،بدوكل  ،جوانه

دسيندا ارائه شده قابل

بدوكل  ،كلم  ،كلم پي ،

بدرس هواهد بود.

تدبچه ،شلرم ،شاه شب

Sulforaphane

Hourseradish

6 Phenolic Acid
بد اساس ادعاي توليدكننده و

سيب ،نخب  ،ددكبا ،
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دسيندا ارائه شده قابل

بعض ا سبميدا  ،قهوه

بدرس هواهد بود.
 -غااهاي حاوي حداقل

حداكثد ددا بداي

 ۱/65ند اسيدو اسيد

بمرنساالن 8:ند در رو

نياه در هد اندا ه سهم كه

كودكان 1 :ند در رو

حداقل دو بار در رو بعنوان

Caffeic acid,
Ferulic acid

7 Plant Stanols/
Sterols
۱/65ند اسيدو نياه در

ذر  ،سويا ،غخ ،

هد اندا ه سهم

Wood oils

Free Stanols/
Sterols

قسمي ا بدناده غااي كم
اشبان و كم-كلسيدو دصدف
شوند دمو است دوجب
كاهش ريسک بيماري هاي
قلب شوند.
 بدناده غااي كم-اشبان وكم كلسيدو حاوي حداقل
 8/4ند اسيانو اسيد

ديمان دريافت رو انه-۲ :

نياه دمو است به كاهش

 8ند

 1/۷ند اسيانو اسيد در
هد اندا ه سهم

كلم بدوكسل  ،حبوبا ،

Stanol/ Sterol
esters

نان چاودار ،نند

ريسک بيماري هاي قلب

كادل(سبوس نند ) ،

كمک كند.

بادا  ،بادا هندي ،بادا
دين  ،روغ كانوال ،روغ
ييون ،روغ ذر ،
Macadamia

8 Prebiotics
حداقل  ۲۱درصد

دوثد بداي رشد پدوبيوتيک
ها ،بهبود هضم غاا ،كمک به

ديمان دريافت رو انه

جاب دواد دعدن  ،كمک به

5-3ند در رو

تقويت سيسيم ايمن بدن.

غخ كادل ،پيا  ،بعض ا
ديوه ها ،سيد ،عسل ،تده
ديمان دريافت رو انه

فدنگ  ،فدشورده هاي لبن

Inulin, Fructooligosacchrides
(FOS),
Polydextrose

9 Probiotics
ادعاها بد اساس ضابطه
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فدشورده شيدي پدوبيوتيک

lactobacilli,
bifidobacteria,
Propionibacteri
a, Bacillus
coagulans
(sporolactoacillu
s), yeast and
other specific
strains of
beneficial
bacteria

در فدشورده هاي غااي ديمان
۷

6

(كد ددرک :

حداقل  1۱ -1۱با توجه به

) PEI/CrV1/0042

نون فدشورده

اعخ نددد.

 -در سايد فدشورده ها بسيه

 -كاهش كلسيدو

به دسيندا ارائه شده

 -تقويت سيسيم ايمن

بدرس صور د نيدد.

 كاهش حساسيت كاهش رسيک بيماريهاي قلب و سدقان

10 Soy Protein

 چنانچه فدد داراي بدنادهغااي كم چدب ( بويژه

حداقل  6/۲5ند در هد سهم

چدبيهاي اشبان كاهش يافيه)

 ۲5ند پدوتئي سويا در

و كم-كلسيدو باشد ،دصدف

رو

پدوتئي سويا دمو است
هطد ابيخ به بيماري هاي
قلب را كاهش دهد.
 واكنش شلدتي را كاهشد دهد.
 درپيشگيدي ا بدو سدقاننقش دارد.
 دمو است دندد به ابقاسخدت اسيخوانها  ،درم و
عملودد سيسيم ايمن
شود  .بداي نان دمو است
دوجب ابقاي سخدت در
دنوپو شود.

دانه سويا و غااهاي حاوي
سويا

*Soy protein
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 -دمو است سبب افمايش

بد اساس ادعاي توليدكننده و

هاصيت سم داي تدكيبا

دسيندا ارائه شده قابل

نادطلوب شود.

بدرس هواهد بود

11 Sulfides/ Thiols
سبميدا هانواده كلم

 -دمو است بد حفظ

(شادل نل كلم ،كلم

سخدت قلب و عملودد

بدوكل و كلم پي ) پيا ،

سيسيم ايمن كمک كند.

هشدار:

سيد ،تده فدنگ

Diallyl sulfide,
Allyl methyl
trisulfide
Dithiolthiones

)(Cruciferous

 باعث كاهش هطد سدقان( ريه ،دعده ،دقعد و كولون )

چنانچه حداقل ppm 1۱

د شود.

سولفيد در غاا دوجود باشد
بايد روي بدچسب اعخ شود.

تذکرات
 در صورتيوه داده دؤثد بداي ندوه هاي هاص جمعيي يا بيماران هاص داراي دحدوديت دصدف هسيند بايد بذد روي بدچسذب بذهصور هشدار نوشيه شوند.
 نسبت غلظت اسيدهاي چدب ادگا تذدي)  EPA (eicosapentaeonic acidبذه) DHA (docosahexaenoic acidبايذد بذداساس نون ادعاي سخدت و ندوه دصدف كننده تعيي شود.
 ويژن هاي فددو بندي و بدچسب بايد به تأييد سا دان غاا و دارو بدسد و سپس پدوانه سذاهت بذه وسذيله واحذد هذاي تابعذه دردانشگاه هاي علو پمشو ددبوقه صادر شود.
 دحصوالت نظيد اسنک ها و ديگد تنقخ دثل چيپس د توانند بدون درج ادعا بد روي بدچسب دواد دؤثد را بذه فذدشورده هايشذاناضافه نمايند .بديه است نا دواد دؤثد افموده شده در قسمت اجماي تشويل دهنده ،بد روي بدچسب درج د شود.
پیوست الف
مدارک مورد نیاز برای مجوزتولید و یا واردات غذاهای فراسودمند:
 - 1فاكيور هديد داده دؤثد
 - ۲اعخ حدم توليد غااي فداسوددند
 - 8نيايج ش دايش در فدشورده نهاي
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 - 4نييده ش دون پايداري نمايانگد وجود داده دؤثد در دقاديد افموده شده تا پايان تاريخ دصدف دحصو
 - 5نواه  HACCPيا BRC ،IFS ،ISO 22000
 - 6ارائه كپ قدارداد با ش دايشگاه دورد تأييد و ار بهداشت يا اعخ ادوان اندا ه نيدي داده دورد نظد در هود كارهانه
پیوست ب
ليست انوان تدكيبا وييادي و دواد دعدن كه د توان به دنظور غن سا ي به حادل هاي دواد غااي بد اساس رعايت اسياندارد هذاي
 EP ،USP ، FCCيا  BPافمود:
ترکیبات ویتامینی:
 Pro-Vitamin A: Beta caroteneبه شول پيش سا بياكاروت

وييادي A
وييادي E
 -دي -شلفا -توكوفدو

D -alpha-tocopherol

 -دي /ا  -شلفا توكوفدو

DL -alpha-tocopherol

 دي -شلفا -توكوفدو اسيا دي /ا  -شلفا -توكوفدو اسيا -دي -شلفا -توكوفدو اسيد سوكسينا

D -alpha-tocopherol acetate
DL-alpha-tocopherol acetate
DL-alpha-tocopherol acid succinate

وييادي D
 -وييادي

 –D3كله كلس فدو

Cholecalciferol

وييادي B1
 تيادي هيدروكلدايد تيادي دونونييداوييادي

Thiamin Hydrochloride
Thiamin Mononitrate

B2

 ريبوفخوي -ريبوفخوي  -5' -فسفا سديم

Riboflavin
Riboflavin-5'-phosphate sodium
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نياسي ()B3
 نيووتينيک اسيد شديد ( نيووتيناديد ) نيووتينيک اسيد -نياسيناديد شسووربا

) Nicotinic acid amid ( nicotinamid
Nicotinic acid
Niacinamide ascorbate

وييادي B6
پيدييدوكسي هيدروكدايد

وييادي

Pyridoxine Hydrochloride

B12

 سيانوكوباالدي -هيدروكسوكوباالدي

Cyanocobalamin
Hydroxocobalamin

فوليک اسيد
 -ان پيدويل -ا  -نلوتاديک اسيد

N- petroyl-L-glutamic acid

پانيوتنيک اسيد
 كلسيم -دي -پانيوتنا -دي -پانينو  /دي /ا  -پانينو

Calcium-D-pantothenate
D-panthenol / DL-panthenol

بيوتي
 -دي -بيوتي

D-biotin

وييادي C
 -ا  -شسووربيک اسيد

L-ascorbic acid

 -كلسيم -ا  -شسووربا

Calcium-L-ascorbate

  -6پالمييو يل -ا  -شسووربيک اسيد( اسووربيل پالمييا ) -سديم -ا  -شسووربا

6-palmitoyl-L-ascorbic acid
Sodium-L-ascorbate
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دواد دعدن
كلسيم
Calcium carbonate
Calcium chloride
Tricalcium dicitrate(Calcium citrat(
Calcium gluconate
Calcium glycerophosphate
Calcium lactate
Calcium hydroxide
Calcium oxide
Calcium phosphate (mono,di-,and tri-basic)
Calcium sulphate

 كلسيم كدبنا كلسيم كلدايد)  تدي كلسيم دي سييدا ( كلسيم سييدا كلسيم نلوكونا كلسيم نليسدوفسفا كلسيم الكيا كلسيم هيدروكسايد كلسيم اكسايد) بيسيک- دي و تدي، كلسيم فسفا (دونو كلسيم سولفا دنيميو-

Magnesium hydroxide carbonate

 دنيميو هيدروكسيد كدبنا-

Magnesium chloride

 دنيميو كلدايد-

Magnesium gluconate

 دنيميو نلوكونا-

Magnesium glycerophosphate

 دنيميو نليسدوفسفا-

Magnesium hydroxide

 دنيميو هيدروكسايد-

Magnesium L- lactate

 الكيا-  دنيميو ا-

Magnesium

oxide

Magnesium phosphate, (di- and tribasic)

 دنيميذذذذذو اكسذذذذذايد)دنيميو فسفا (دي و تدي

Magnesium sulfate

 دنيميو سولفا-

Magnesium citrate

 دنيميو سييدا-
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پیوست ج
ضابطه غن سا ي فدشورده هاي لبن
به غيد ا دوارد ذيل كليا اي ضابطه دطابح با ضابطه غن سا ي اهيياري دواد غااي است.
 .9انتخاب نوع فرآورده لبنی به عنوان حامل درغنی سازی
فدشورده هاي لبن پاسيوريمه و اسذيديل شذادل انذوان شذيد و شذيدهاي قعذم دار دذايع ،پنيذد ،داسذت ،دوو و سذايد
يد و ضوابط كل غن سا ي ،د توانند بذا

نوشيدن هاي لبن  ،بسين با رعايت ويژن هاي توصيف شده در جدو
دواد دراي ها غن سا ي شوند.

 تبصره :در صورتيوه دواد غااي ذكد شده در باال بعنوان داده اوليه بداي صنايع غااي دحسوب شود غن سا ي شن ددا
نيست.
 یادآوری :فدشورده هاي لبن كم-چدب در اولويت غن سا ي قدار دارند.
ويژن فدشورده هاي كه ددا به غن سا ي هسيند ،با جدو  3دطابقت دارد:
جدو  :8ويژن هاي فداورده هاي لبن كه ددا به غن سا ي هسيند
ردیف
1

نام محصول

درصد چربی

محدودیت های دیگر

شيد بدون چدب  ،شيد كذم -حداكثد تا كميد 8
چدب و شيد نيم -چدب

۲

داست بدون چدبذ  ،داسذت حداكثد تا كميد 8
كم -چذدب و داسذت نذيم-
چدب

8

دوو

حداكثد 1

4

شيد قعمدار

همانند شيد

5

بسين

6

پنيد

۷

نوشذذيدن هذذاي بذذد پايذذه

فقط در شيدهاي قعم داري كه در شن ا كنسانيده يا پوره
اسيفاده شده باشد
در بسين هاي تهيه شده ا شيد

بدونچدب 1۱ :
كم -چدب  ۲5 :تا 1۱
نسبياَ چدب :تا 4۱

لبنيا

بايد فاقد رن ،و اسانس ساهيگ باشد
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 )۲انيخاب دواد دراي ضدوري با هدف غن سا ي
الف) وييادي ها و دواد دعدن
وييادي ها و دواد دعدن كه د توان به شول اهيياري به غاا افمود به دو دسيه تقسيم د شوند:
دسيه :Aريم دراي هاي كه ايمن دصدف انها باال بوده و اثدا جانب ا شنها نذمارش نشذده داننذد تيذادي  ،ريبذوفخوي ،
اسيد پانيوتنيک ،بيوتي  ،وييادي  ،B12وييادي  ،Cبياكاروت  ،وييادي  B6و نياسي
دسيه :Bريمدراي هاي كه اثدا جانب جدي داشيه ادا در غنذ سذا ي هذاي اهييذاري ادوذان بذيش-غلظيذ ( Over-
 )doseشنها دردقاديد افموده شده وجود ندارد دانند :كلسيم ،دنيميو  ،اسيدفوليک وييادي D
 تبصره  -9نظد به اينوه كمبود وييادي  Aدر ايدان نمارش شده است ،قبح تصميم كمييه كشذوري غنذ سذا ي دذور
 1833/1۲/1۲افمودن وييادي

 Aبه شول رتينو به شيد ددا د باشد.

 تبصره -2در فداورده هاي لبن كم چدب در صورتيوه دقداري ا وييادي  Aو  Dق فدشيند چدب نيدي ا دست رفذت،
صنايع ددا ند تا ديمان ا دست رفيه را به دحصو نهاي اضافه نماينذد (فدشينذد تذدديم .)Restoration -بذديه اسذت
ادعاي روي بدچسب دحصو قبح ضابطه بدچسب نااري اي اداره كل اندا هواهد پايدفت.
یادآوری -نون و شول غن كننده هاي پيشنهادي (وييادي ها و ادخو) بداي افمودن به فدشورده هاي لبن قبذح پيوسذت د شدذده
است.
 تبصره  -3اسيفاده ا سايد شول هاي غن كننده ها با تدكيب ديفاو با شنچه در پيوست شدده است ،در صور دطابقذت
با ضوابط كل غن سا ي و ارايه ددارک و دسيندا علم و تاييد دداجع ذيصخو ادوانپايد است.
ب) تدكيبا فداسوددند ()Functional Ingredients
ضوابط غن سا ي فدشورده هاي غااي با تدكيبا فداسوددند بهقور جدانانه در دست تدوي است .لاا اي ضوابط بداي غن سذا ي
فدشورده هاي لبن با اي ندوه ا افمودن ها كاربدد ندارد.
 )8دقدار دواد دراي ضدوري با هدف غن سا ي
حداقل دقدار هد يک ا ريمدراي هاي افموده شده(صدفنظد ا دقدار قبيع دوجود در فداورده) نبايد ا  5۹ RNIبذه
ا اء هد اندا ه سهم كميد باشد.
حداكثد دقدار افمودن ريمدراي هاي دوجود در دسيه او (صدفنظد ا دقدار قبيعذ دوجذود در فذدشورده)  ۲۱۹نيذا
رو انه بد اساس ددجع  RNIو بداي وييادي  5۱۹ Cبه ا اء هد اندا ه سهم د باشد.
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حداكثد دقدار افمودن ريمدراي هاي دوجود در دسيه دو (صدفنظد ا دقدار قبيع دوجذود در فذدشورده)  ۹ 1۱نيذا
رو انه بد اساس ددجع  RNIبه ا اء هد اندا ه سهم است.
حداكثد ديمان افمودن وييادي

 Aبه فداورده هاي ددا  ٪ 15بد اساس ددجع  RNIيعن دعاد  ۹۱ديودوند RE

به ا اي هد اندا ه سهم است.
تبصره  -4در غن سا ي فدشورده هاي لبن بايد ديمان افت ريمدراي ها در قو شداده سا ي ،فدشوري ،تو يع و نگه
داري  ،دحاسبه و به همداه دقدار ريمدراي دورد نظد در فدشورده نهاي  ،به دحصو لبن اضافه شود .بذه ايذ دقذدار
دا اد اصطخحا بيش -داند ( )Over-ageنويند.
 تبصررره  -5در غنذ سذذا ي فذذدشورده هذذاي لبنذ بذذا وييذذادي  Aپيشذذنهاد دذ شذذود تدجيحذذا ا پذذيش سذذا ايذ
وييادي (بياكاروت ) اسيفاده شود ادا چنانچه بداليل تونيو دانند ترييد رن ،ناشذ ا افذمودن بياكذاروت در بدهذ
فدشورده ها ادوان اضافه كددن شن وجود ندارد د توان ا سايد تدكيبا وييادي  Aنظيد اسيدهاي پالمييا و اسذيا
اسيفاده نمود.
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