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  يي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و با همكاري :اين ضابطه توسط اداره كل نظارت بر مواد غذا
  

انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صـنايع غـذايي كشـور ، معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـكي و         
خدمات بهداشتي درماني كاشان ، دفتر سالمت ، جمعيت ، خانواده و مـدارس ، معاونـت توليـدات گيـاهي     

  تدوين گرديده است . جهاد كشاورزي 
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PEI/CrV1/0029 

  
 

  فهرست مطالب
  صفحه                          عنوان 

    1  مقدمه  -1
    1  هدف  -2
  1  دامنه كاربرد  -3
  9  الزامات  - 4
  9  نام و نام تجاري محصول  - 1 – 4
  9  نام محصول ( فرآورده )    - 1 – 1 – 4
  10  نام تجاري محصول - 2 – 1 – 4
  10  وزن محصول   - 2 – 4
  11  شماره پروانه ساخت - 3 - 4
  11  نشان ايمني و سالمت  – 4 – 4
  12  تاريخ توليد و انقضاء مصرف   - 5 – 4
  12  مواد تشكيل دهنده  - 6 – 4
  14  نام و نشاني توليد كننده و بسته بندي كننده - 7 – 4
  15  سري ساخت   - 8 – 4
  15  شرايط نگهداري  - 9 – 4
  15  ازي ومصرف دستورالعمل آماده س  -10 – 4
  16  الزامات و توصيه هاي بهداشتي  -11 – 4
  18  ادعاها   - 12 – 4
  ١٨  "دارنده گواهي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي " ادعاي   - 1 – 12 – 4

  19  ادعاي خالص – 2 – 12 – ۴
  19  ادعاي مخصوص صادرات   - 3 – 12 – 4
  19  محصوالت تحت ليسانس   - 4 – 12 – 4
  19  "بدون مواد نگهدارنده  "ادعاي   - 5 – 12 –4
  20  ادعاي بدون افزودن مونو سديم گلوتامات   -6 – 12 –4
  20  ادعاي حالل - 7 – 12 – 4
در مكمـل هـاي   » آنتـي اكسـيدان   « ) و  High Poteney» ( با قدرت اثر بـاال  « ادعاهاي  - 8 – 12 – 4

                                       20  غذايي و ورزشي –رژيمي 
  21  تصاوير و عبارات  - 13 –  4

  21  اظهارات  -5
  22  اظهارات توصيفي   - 1 – 5
  22  تازه   - 1 – 1 – 5



PEI/CrV1/0029 

    22  منجمد شده  - 2 – 1 – 5
    22  سريع منجمد شده   - 3 – 1 – 5 
  22  طبيعي  - 4 – 1 – 5
  23  خشك شده  - 5 – 1 – 5 
  23  محصوالت ارگانيك  - 6 – 1 – 5
  23  غذاهاي غني شده  - 7 – 1 – 5
  24  مواد غذايي پرتو ديده  -  8 – 1 – 5
  25  اظهارات اخطاري - 2 – 5
 25  غذاهاي حساس و فاسد شدني  - 1 – 2 – 5

  25  نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا    - 2 – 2 – 5
  26  شيرين كننده هاي مصنوعي  -  3 – 2 – 5
  26  آسپارتام  – 3 – 2 – 5
  26  ژل رويال   - 4 – 2 – 5
  26  غذاهاي حساسيت زا  – 5 – 2 – 5
  26  غالت حجيم شده   - 6 – 2 – 5
  27  سوپ   - 7 – 2 – 5
  27  محصوالت عاري از گلوتن  - 8 – 2 – 5
                                       27  اظهارات براي غذاهاي خاص  - 3 – 5
  27  اري مواد غذايي حاصل از بيوتكنولوژي ( زيست فناوري )برچسب گذ - 1 - 3 – 5
  28  برچسب گذاري محصوالت پروبيوتيك - 1 – 1 – 3 – 5
  28  جنبه هاي سالمتي – 6
  28  برچسب گذاري تغذيه اي  - 1 – 6
  28  اصول برچسب گذاري تغذيه اي  -1 – 1 – 6
 28  اعالم مواد مغذي  - 1 – 1 – 1 – 6

  28  عات تغذيه اي تكميلياطال - 2 – 1 – 1 – 6
 29  جدول حقايق تغذيه اي  - 2 – 1 – 6

 29  عنوان جدول  - 1 – 2 – 1 – 6

  29  گرم ماده غذايي 100عبارت در  - 2 – 2 – 1 – 6
  29  كالري  - 3 – 2 – 1 – 6
    29  چربي – 4 – 2 – 1 – 6
  30  سديم  - 5 – 2 – 1 – 6
  30  پتاسيم  - 6 – 2 – 1 – 6
  30  ربوهيدرات كل ك - 7 – 2 – 1 –6
  30  پروتئين  -  8 – 2 – 1 – 6
  30  ويتامين ها و مواد معدني - 9 – 2 – 1 – 6



PEI/CrV1/0029 

 31  درصد ارزش روزانه  - 10 – 2 – 1 – 6 

 31  اطالعات تغذيه اي تكميلي  - 11 – 2 – 1 –6

  31  استثنائات   - 3 – 1 – 6
  32  حقايق تغذيه اي جدول – 2 – 6
  32   حقايق تغذيه ايجدول  قالب بندي -1 – 2 – 6
  35  جدول حقايق تغذيه اي بسته بندي هاي كوچكقالب بندي - 3 – 2 – 6
  35         غذايي و ورزشي  -جدول حقايق تغذيه اي مكمل هاي رژيمي قالب بندي  -6-2-4
    36  ادعاهاي تغذيه اي  - 3 – 6
                                       36  ادعاي بدون....   -1 – 3 – 6
  37  ادعاي كم  -2 – 3 – 6
   LEAN   (  37كم چرب و خيلي كم چرب ( - 3 – 3 – 6
  37  بخش ادعاهاي سالمتي  -4 – 3 –6
  37  بخش محصوالت پروبيوتيك  ادعاهاي سالمتي 1 – 4 – 3 -6
  37  ادعاهاي سالمت بخش عمومي  1 – 1 – 4 – 3 – 6
  38  غذايي و ورزشي  –ژيمي  ل هاي ربخش مكم ادعاهاي سالمتي 2 – 4 – 3 – 6
  38  بازنگري ادواري بر چسب گذاري تغذيه اي   -4 – 6

39  منابع  



  
                                           PEI/CrV1/0029 جمهوري اسالمي ايران                                                                                   

  اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي       معاونت غذا و دارو                         زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيو
  و ورزشي غذايي  -رژيمي  حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذايي و مكمل هاي

  

 ١

  مقدمه  -1
با توجه به اينكه جامعه سالم زير بناي توسعه هر كشور بوده و يكي از راههـاي نيـل بـه ايـن هـدف برخـورداري از         

غـذايي و   -و مكمل هاي رژيمي عات الزم در مورد مواد غذايي تغذيه صحيح مي باشد ، بنابراين در اختيار قراردادن اطال
با پيشرفت صنايع غذايي و رقابت در اين زمينـه ، گسـترش تجـارت    سوي ديگر به افراد جامعه ضروري است ازورزشي 

سـاني  برچسب گذاري به عنوان ابزاري مهم جهت اطـالع ر المللي ، باالرفتن فرهنگ مردم و توجه به سالمتي جامعه ،  بين
  به مصرف كنندگان به حساب مي آيد . 

  
  هدف  -2

و مكمـل هـاي   هدف از تدوين اين ضابطه ساماندهي اطالعات موجود روي برچسب هـاي بسـته بنـدي مـواد غـذايي        
و بسترسازي الزم جهت جايگزيني تدريجي برچسـب هـاي موجـود بـا موضـوعات روز دنيـا        غذايي و ورزشي  -رژيمي

  است  . 
به معني ارتباط ميان توليد كننده و فروشـنده از يـك   غذايي ورزشي  -واد غذايي و يا مكمل هاي رژيميمبرچسب گذاري 

  طرف با خريدار و مصرف كننده از طرف ديگر مي باشد .
  
  دامنه كاربرد  -3

 مواد غذايي بسته بندي شـده غذايي و ورزشي و تمام  –مكمل هاي رژيمي اين ضابطه در مورد برچسب گذاري تمام   
  ، آماده فروش و مواد اوليه ( اعم از توليد داخل و يا وارداتـي) مشـمول  اخـذ پروانـه سـاخت ، پروانـه بهداشـتي ورود و        

و اجراي اين ضـابطه از تـاريخ   شناسه نظارت مطابق با قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كاربرد دارد 
  . الزامي مي باشد  1/1/1389

  1يادآوري 

  ن ضابطه مشمول مقررات برچسب گذاري موارد زير نمي باشد : اي
o كترينگ ها ، پروازهاي هواپيمـايي ، رسـتوران هـا ، سـلف سـرويس هـا و        غذاهاي بدون بسته بندي عرضه شده در

 غذاهاي خياباني .

o . ميوه و سبزي ، گوشت قرمز و سفيد و تخم مرغ بسته بندي نشده  

   2يادآوري 
عالوه بر اين ضابطه بايد ( قسمت برچسب زني ) استاندارد ملـي مربوطـه و ضـوابط وزارت    در مورد هر محصولي   

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نيز رعايت گردد . 

 3يادآوري 

محصوالتي كه براي آنها شناسه نظارتي صادر مي گردد ملزم به درج كليه موارد برچسب گـذاري مـي باشـند و در      
  ه پروانه ساخت بايد شماره شناسه نظارت درج شود .برچسب گذاري به جاي شمار
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 ٢

  4يادآوري 

به صورتي كه رنگ پس زمينه مانع خواندن عبـارات چـاپ    عبارات مورد نياز برچسب گذاري در اين ضابطه بايد واضح (
  شده نشود ) و پاك نشدني بوده به راحتي توسط مصرف كننده قابل خواندن باشد . 

  
  5يادآوري 

غايرت محصول با اين ضابطه از قبيـل نادرسـت بـودن اطالعـات موجـود در برچسـب گـذاري ، گمراهـي         هر گونه م  
مصرف كننده ، پررنگ و يا كم رنگ نشان دادن واقعيت ها ، تعاريف بدون اساس و بدون كسب مجوز به عنوان تخلف يـا  

             تي و قـانون تعزيـرات حكـومتي بـا     تقلب شناخته شده و مطابق بـا قـانون مـواد خـوراكي آشـاميدني ، آرايشـي و بهداشـ       
  برخورد خواهد شد . / يا وارد كننده واحد توليدي / بسته بندي 

   6يادآوري 
مسئوليت صحت مندرجات برچسب بر عهده مدير عامل و مسئول فني واحد هاي توليدي مي باشد و مشخصات محصول 

اداره كل نظارت بر مواد غذايي آشـاميدني ، آرايشـي و بهداشـتي     در هر بار پايش ( خود كنترلي  و يا توسط كارشناسان 
  ومعاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سرار كشور ) بايد با موارد ذكر شده دربرچسب مطابقت داشته باشد . 

 
  7يادآوري 

وم پزشكي مربوطه رسيده است اعتبار ليبل هاي موجود در واحد هاي توليدي كه به تائيد معاونت غذا و دارو دانشگاه عل 
  تا پايان سال جاري مي باشد . 

  تعاريف و اصطالحات  
  
 1مصرف كننده  -

  افراد يا خانوارهايي كه مواد غذايي را استفاده مي كنند .  
 
 ظرف  -

امل هر نوع بسته بندي غذا جهت تحويل به عنوان يك كاالي منفرد ، خواه به طور كامل يا نسبي غذا را بپوشاند كه ش  
  هم مي شود ، يك ظرف ممكن است حاوي چندين واحد يا نوع بسته بندي باشد . 2لفاف

  
  3برچسب -

  نوشته و يا طرحهاي گرافيكي يا چاپ شده برروي بسته بندي اوليه و نهايي مي باشد .  
  

                                                           
1 Consumer 
2 Wrapper 
3 Lable 
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 ٣

  1برچسب گذاري -

  برسد . نوشتن و يا چاپ هر گونه تصوير و يا اطالعاتي كه بايد به اطالع مصرف كننده   
  
   برچسب گذاري تغذيه اي -

  ، توصيف مي كند .نوعي از برچسب گذاري است كه ويژگي هاي تغذيه اي يك ماده غذايي را جهت اطالع مصرف كننده   
   
 2غذا  -

  هر ماده فرآيند شده ، نيمه فرآيند يا خام است كه به مصرف خوراك انسان مي رسد .   
  
    3غني سازي -

مغذي ضروري به مواد غذايي در سطوحي باالتر از آنچه كه به طـور طبيعـي    مادهن يك يا چند عبارت است از افزود  
در غذا وجود دارد ، كم است يا وجود ندارد ، به منظور پيشگيري و اصالح كمبود ناشي از يك يا چند ماده مغـذي كـه در   

  كل جامعه و يا گروه هاي خاصي از جمعيت وجود دارد . 
  
 ماده مغذي  -

گونه ماده اي كه به طور معمول به عنوان ماده متشكله غذا مصرف مي شود كه توليد انرژي مي كند ، براي رشد  هر  
  ، توسعه و حفظ بقا مورد نياز است و كمبود آن موجب بروز تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي خواهد شد . 

  
   ٤قند ها -

   اده غذايي به استثناي پلي اولها گفته مي شود .به منو ساكاريد ها و دي ساكاريد هاي موجود در م  
  
   ٥فيبر خوراكي -

كـه توسـط آنـزيم هـاي درون زاي      6يا بيشتر 10فيبر خوراكي به مفهوم پلي مر كربوهيدرات با واحد هاي منومري    
 روده كوچك انسان تجزيه نمي شود و به يكي از گروههاي زير تعلق دارد :

  ور طبيعي در غذاي مصرفي موجود است .پلي مر كربوهيدرات كه به ط -

                                                           
1 Labeling 
٢ Food 
3 Fortification 
4 Sugars  
5 Dietry fiber 

   به عهده دولت هاي داخلي مي باشد . 3 – 9تصميم گيري در مورد واحد هاي منومري بين  ٦
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 ٤

پلي مر كربوهيدرات كه از مواد غذايي خام توسط روش هاي آنزيمي ، فيزيكي ، شيميايي گرفتـه شـده و مـدارك علمـي      -
  مورد قبول مسئوالن ذي صالح اثر مفيد فيزيولوژيكي بر سالمت انسان را نشان داده است . 

ارك علمي مورد قبول مسئوالن ذي صالح اثر مفيد فيزيولوژيكي بـر سـالمت   پلي مر هاي مصنوعي كربوهيدرات كه مد -
   انسان را نشان داده است .

  
   ( SFA) 1اسيدهاي چرب اشباع -

اسيدهاي چربي كه در زنجيره كربني اصلي آنها هر اتم كربن با پيوند يگانه به اتم هاي كربن مجاور متصـل بـوده و     
قد هرگونه پيوند غير اشباع ( دو يا سه گانه ) باشد ، اشـباع  ناميـده مـي شـوند . ايـن      در طول زنجير ( اصلي و فرعي ) فا

) مانند C14 تا  C12كره  ، متوسط زنجير (  مانند   )C10 تا   C4(   اسيد هاي چرب شامل اسيدهاي چرب كوتاه زنجير 
ن هاي پالم ، كره كاكائو ، پنبه دانـه ، سـويا و   به باال ) مانند چربي حيواني ،روغ C16روغن پالم و نارگيل و بلند زنجير ( 

  آفتابگردان هستند .
  
   ( UFA) 2اسيدهاي چرب غير اشباع -

اسيدهاي چرب غير اشباع داراي حداقل يك پيوند غير اشباع بين اتمهاي كربن هستند و عمومـاً بـه دو دسـته تقسـيم                
  مي شوند :

كه متداولترين آنها اسيد اولئيك مي باشد و در  روغن هاي  (MUFA) 3دو گانهاسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند  -
 زيتون ، كلزا ، بادام زميني ، پالم ، كنجد و نيز چربي ذخيره اي بعضي از حيوانات يافت مي شود .

پيونــد       كـه بطـور عمـده شـامل اسيــد لينولئيـك بـا دو          PUFA) (  4اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيونـد دو گانـه   -
دوگانه ميباشـد و به ميزان قابل مالحظـه اي در روغن هاي گلـرنگ ، آفتابگردان ، ذرت ، سويا ، كنجد ، كلزا و مغز گـردو  

غنـي آن مـي    "وجود دارد . اسيد لينولنيك نيز داراي سه پيوند دوگانه بوده و روغن هـاي سـويا و كلـزا از منـابع نسـبتا     
  باشند.  

  
  اي تكميلياطالعات تغذيه  -

اين اطالعات به منظور ارتقا دانش مصرف كننده از ارزش تغذيه اي مواد غذايي مورد مصرف مي باشد و بـه تفسـير     
  اعالم مواد مغذي كمك مي كند . 

 
  5مواد متشكله  -

                                                           
1 Saturated Fatty Acids 
2 Unsaturated Fatty Acids 
3 Mono Unsaturated Fatty Acids 
4 Poly Unsaturated Fatty Acids 
5 Ingredient 
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 ٥

ل هر ماده اي كه در ساخت و تهيه ماده غذايي به كار مي رود و در محصول نهـايي وجـود دارد ، هـر چنـد كـه شـك         
  اصلي آن تغيير يافته باشد و شامل مواد افزودني نيز مي گردد . 

   1افزودنيها -

هر ماده اي كه معموالً به تنهايي به عنوان غذا مصرف نمي شود و به عنوان يكي از اجزاء اصلي غذا به حساب  نمي    
يـا محصـوالت جـانبي آن بـه صـورت      آيد ، خواه داراي ارزش غذايي باشد يا نباشد و كاربرد آن باعث شود كه آن ماده 

 2جزئي از مواد غذايي در آيند يا در خصوصيات غذا تأثير بگذارند الزم به ذكر است اين اصطالح شامل آلـوده كننـده هـا   
  نمي شود . 

  
   ٣كمك كننده هاي فرايند -

مواد در محصـول نهـايي    موادي هستند كه به غذا به دليل تاثيرات تكنولوژيكي در مدت فرايند اضافه مي شوند و اين   
وجود ندارند و يا به ميزان كم و در سطح  غير عملياتي وجود دارد . الزم به ذكر است كه مواد افزودني جزو كمك كننـده  

 هاي فرايند نمي باشند . 

الي گاز موجود در فضـاي بـا   - 2هيدروژن مورد استفاده در فرايند هيدروژناسيون  - 1مواد كمك كننده فرايند شامل :  
مواد شفاف كننده و فيلتر كننده مورد اسـتفاده   - 4مواد مورد استفاده در سيستم هاي سرمازا و انجماد   - 3بسته بندي 

كاتاليست هاي مورد استفاده در فرايند هاي سـاخت كـه در محصـول نهـايي      - 5در فرايند توليد  آبميوه ، روغن ، سركه 
بادل يوني ، غشاء ، فيلتر هاي مولكولي كه در جداسازي فيزيكـي اسـتفاده  مـي    رزين هاي ت - 6وجود ندارد از قبيل نيكل 

آب مـورد   - 8عوامل خشك كردن و يا رباينده هاي اكسيژن كه در غذا وارد نمي شوند   - 7شود و وارد غذا  نمي شود  
   ضد عفوني كنندهمواد تميز كننده و  - 10عوامل شستشو دهنده و پوست گيري  - 9استفاده براي توليد بخار 

  
  4ادعا -

هر توضيحي كه نشان دهنده و بيان كننده اين مطلب باشد كه غذا داراي كيفيت و امتياز خاصي در ارتبـاط بـا منشـا      
  غذا ، ماهيت فرآورده ، فرآيند و تركيبات آن مي باشد . 

  
   ادعاي تغذيه اي -

  خواص تغذيه اي ويژه اي براي ماده غذايي است . ارائه هر گونه بيان ، پيشنهاد يا استنباطي است كه بيانگر  
 
   اعالم مواد مغذي -

   فهرستي از مواد مغذي موجود در يك ماده غذايي .   

                                                           
1 Food additives 
2 Contaminants  
3 Processing Aid 
4 Clame 
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 ٦

   DV1درصد ارزش روزانه  -

اصطالحي است كه روي برچسب هاي غذايي استفاده مي شود و به مصرف كنندگان در انتخـاب غـذاي سـالم كمـك           
  بوده و به درصد گزارش مي شود .  DRV3و RDI 2از رفرنس هاي مي كند و شامل دو سري 

  
  ٤ PDP ) صفحه اصلي ( -

بخشي از يك برچسب است كه جهت اطالع رساني هنگام خريد و مصرف به مصرف كننده نمايش داده مـي شـود و     
ماننـد قسـمت    الزامات تعيين شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در ايـن صـفحه نوشـته مـي شـود .     

  جلوي پاكت شير .  
  
   ٥) IPصفحه اطالعات (  -

صفحه مربوط به درج عبارات بر روي برچسـب اسـت و اظهـارات تعيـين شـده توسـط وزارت بهداشـت ، درمـان و           
  آموزش پزشكي در اين صفحه نوشته مي شود .  

 
  ٦بهر -

  محصوالتي كه تحت شرايط يكسان توليد شده باشد را بهر گويند .   
ADI-  ٧  

  وزن بدن است .  mg/kgحد قابل قبول دريافت روزانه يك ماده غذايي بر حسب   
  

RDA-  8  
  درصد افراد سالم جامعه مورد نياز است .  98 – 97ميزان مواد مغذي كه براي برطرف كردن نيازهاي   

  
RDI-   9  

تامين ها و مواد معنـي ، ايـن واژه   در مورد وي 1968سال  RDAها براي برچسب گذاري غذا بر مبناي  DVمجموعه   
  آمريكا كه قبال جهت برچسب گذاري بر فرآرده هاي غذايي استفاده مي شد ، جايگزين شده است .  RDAبا 

                                                           
1 Daily Value  
2 Reference Daily Intake 
3 Daily Refrence Value 
4 Principal Display Panel 
5 Information Panel 
6 Lot Number 
7 Acceptable Daily Intake 
8 Recommended Dietary Allowances  
9 Recommended Daily Intake  
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 ٧

   1سهم  -
  توصيه مصرف محصول به صورت روزانه مي باشد .   

  
   ٢تاريخ ساخت -

  حصول در مي آيد . غذايي و ورزشي  به صورت م -تاريخي است كه غذا و يا مكمل رژيمي   
  
  ٣تاريخ دوام حداقل -

) به معناي تاريخي است كه تاريخ پايان دوره را تحت شرايط انباري بيان شده مشخص مي كنـد و   ٤( بهترين قبل از   
طي آن محصول به طور كامل جهت ارائه به بازار باقي خواهد ماند و هر گونه كيفيت هاي خاص را براي هر گونه دعاوي 

ضمني حفظ خواهد كرد . با اين وجود فراتر از اين تاريخ غذا ممكن است هنوز بـه طـور كامـل رضـايت بخـش       صريح يا
  باشد .

  غذايي و ورزشي  -بهترين زمان مصرف مكمل هاي رژيمي  

زماني است كه حداقل  
3

   . ) باقي مانده باشد shelf lifeاز عمر قفسه اي محصول (  1
  
  5انقضا تاريخ -

تاريخي است كه پايان دوره مصرف را تحت شرايط انباري بيـان شـده مشـخص مـي كنـد كـه بعـد از آن محصـول           
  احتماال صفات كيفي عادي مورد انتظار توسط مصرف كننده را نخواهد داشت و نبايد آن را مصرف كرد . 

  غذايي و ورزشي  -تاريخ انقضاي مكمل رژيمي 
  % خاصيت اوليه هنگام توليد تا آن زمان را از دست داده است .10زماني است كه فرآورده    

  
    كشور توليد كننده -

  كشوري است كه فراورده در آن توليد و يا بسته بندي مي شود .   
 
   ) Aدرج در برچسب اصلي (  -

ان توليـد  برچسب فارسي نويس است كه كارخانه توليدكننده ملزم به درج مشخصات كاال بر روي برچسب و در زمـ   
  در كارخانه مذكور مي باشد . 

  

                                                           
1 Serving Size 
2 Date of Manufacture 
3 Date of Minimum Durability 
4Best Before 
5Expariation Date 
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 ٨

   ) Bدرج در برچسب غير قابل برداشت (  -
بر چسب فارسي نويسي است كه از كاغذي با قـدرت چسـبندگي قـوي و غيـر قابـل برداشـت تهيـه شـده كـه مـالك             

  اق آن مي باشد .تشخيص آن در هنگام برداشت برچسب ، كنده شدن بسته بندي كاال مي باشد كه واردكننده ملزم به الص
   
      ( زيست فناوري )   بيوتكنولوژي -

نوتركيـب و تزريـق مسـتقيم     DNAبيوتكنولوژي به مفهوم كاربرد تكنيك هاي آزمايشگاهي اسيد نوكلئيـك از جملـه     
اق يا اسيد نوكلئيك در سلول يا اندامك ها ، آميختن سلولها بين خانواده هاي گياهي ، كه بر موانع فيزيولوژيكي طبيعي الح

   توليد مثل غلبه مي كند و جزء روش هاي انتخاب و توليد مثل قديمي نيست ، اطالق مي شود .
  
  1محصوالت تراريخته -

بيوتكنولوژي مدرن يا فن آوري زيستي دستاورد تحقيقات علمي ساليان اخير است كه با استفاده از مهندسي ژنتيـك    
طور تعمدي دستكاري شده و در واقع به تغيير شـكل ژن هـاي معـين    ) به DNAكه طي آن ماده ژنتيكي موجودات زنده (

جهت ايجاد گونه هاي جديد حيات اطالق مي گردد . اين عمل در شرايط بسيار كنترل شده انجام و نهايتـاً ژن اختصاصـي   
از يـك موجـود   به روش هاي مختلف و انتقـال آن   DNAو معين انتخاب شده ، انتقال يافته يا تغيير مي كند. با دستكاري 

نو تركيب ناميده مي شود ) امكان القاي ويژگي هاي هر موجود زنده به گيـاه   DNAزنده به موجود زنده ديگر( كه روش 
  ، باكتري ، ويروس و يا جانور ديگر مهيا مي شود . 

  
      محصوالت پروبيوتيك -

يار اقتباس شده اسـت   –خش يا زيست به معناي حيات بخش يا زيست ب 3از واژه يوناني پروبيوس 2واژه پروبيوتيك  
  قرار دارد . 5به معناي ضد حيات  4و از نظر مفهوم در قابل واژه پادزيست

زنده اي هستند كه با استقرار در بخش هاي مختلف بدن با عمل زيستي  6پروبيوتيك ها ريز زنده هاي ( باكتري ، مخمر ) 
  .  مي شود7خود سبب ايجاد خواص سالمت بخش براي ميزبان 

 8گسترش فرآورده هاي پروبيوتيك لبني تا به آنجا بوده است كه معموال فرآورده هاي پروبيوتيك به دو گروه  لبنـي   
و 2تقسيم مي شود . فرآورده هاي پروبيوتيك غير لبني به دو دسته فرآورده هاي پروبيوتيك با پايـه سـبزي    1و غير لبني

  ات طبقه بندي مي شود .فرآورده هاي پروبيوتيك بر پايه غالت و حبوب
                                                           

1 Genetically Modified 
2 Fortified –more- enriched – added -12 extera -plus 
2 Probiotic  
3 Probios  
4 Anti biotic  
5 Against The Life  
6 Viable  
7 Host  
8 Dairy Prpbiotic Products  
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 ٩

  الزامات  - 4
ياد شده به صورت ذكر ورزشي و غذايي   -مكمل هاي رژيمي  درج موارد زير برروي كليه برچسب هاي مواد غذايي  

، آرايشي و بهداشتي مصوب سال  ، آشاميدني قانون مواد خوراكي 11. طبق ماده  شده براي هر عنوان اجباري مي باشد
معين و صورت آنهـا منتشـر   لي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در موسسات داخ 1346

مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشخصـات الزم را در مـورد هـر    
  نوع فرآورده به خط فارسي خوانا بر روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند . 

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

          نام محصول ( فرآورده ) بايد در برچسب و در صفحه اصلي با ثبوت چاپ كافي به صورت ، خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 )Bold ل اتكا بسـته بنـدي در محـل    ) با درشت ترين اندازه ( نسبت به ساير عبارات برچسب ) در خطوطي موازي با مح

  قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود .
نام و يا هويت ماده غذايي مطابق بـا پروانـه سـاخت صـادره از وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش          - 1 – 1 – 1 – 4

  پزشكي نام گذاري گردد . 
 ،           حصول بـه آن شـكل وارد بـازار مـي شـود مـي تـوان از عبـارتي نظيـر          با توجه به شكل و فرمي كه م - 2 – 1 – 1 –4
  به منظور مشخص نمودن بهتر هويت فرآورده استفاده نمود .  " خشك"  " ،كامل  " ، "برش داده  "
  در نوشيدنيهاي حاوي آبميوه بايد درصد آبميوه در زير نام محصول نوشته شود . - 3 – 1 – 1 –4
در مورد آبميوه هاي تهيه شده از كنسانتره عبارت آبميوه تهيه شـده از كنسـانتره  بايـد درج گـردد نـه        - 4 – 1 – 1 –4

 آبميوه  .

  .بيان منبع و سرچشمه آبهاي معدني بر روي برچسب آبهاي معدني الزامي است  - 5 – 1 – 1 –4
  گمراهـي مصـرف كننـده شـده و مجـاز       تاكيد زياد در مورد حضور و يا عدم حضور يك تركيـب باعـث   - 6 – 1 – 1 –4

به عنوان مثال تاكيد بر حضور كره در كيك در صورتي كه كيك حاوي مقـدار كمـي كـره باشـد باعـث گمراهـي          . نيست
 مصرف كننده مي شود و مجاز نيست . 

روغـن بـه    بر روي برچسب روغن و يا مواد غذايي كه در آن روغن به كاربرده مي شـود نـوع و منشـا    - 7 – 1 – 1 – 4
 كاربرده شده بايد قيد گردد . 

  درصد انواع روغن در روغن مايع مخلوط بايد درج شود . - 8 – 1 – 1 – 4
  در صورت استفاده از اسانس در چاي ، نام و نوع اسانس (طبيعي يا مشابه طبيعي ) بايد درج گردد .  - 9 – 1 – 1 – 4
   وشت به كار رفته ذكر گردد .در فرآوره هاي گوشتي ، درصد گ – 10 – 1 – 1 – 4

                                                                                                                                                                                                 
1  Non Dairy Probiotic  
2 Vegetable Based Probiotic Products  
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 ١٠

  1ياد آوري 
  .  موارد ذكر شده در اين بند مشمول محصوالت وارداتي و محصوالت مشمول شناسه نظارت نيز مي گردد  

  2يادآوري 
غـذايي و ورزشـي    –بيان هويت محصول نشان مي دهد كه محصول مورد بحث يك مكمل رژيمي  در مورد مكمل ها  

" عالوه از روي آن مي توان به محتويات اصلي موجود در محصول نيز پي برد به عنـوان مثـال   به و است و نه يك دارو 

 " cغذايي ويتامين  –مكمل رژيمي 

   1تذكر 
  غذايي و ورزشي به زبان فارسي و انگليسي اجباري است. -مكمل رژيميذكر واژه   

  2تذكر 
  بايد مشخص شود. كپسول و ... -غذايي و ورزشي از قبيل قرص –شكل مكمل رژيمي   

  
  نام تجاري محصول - 2 – 1 – 4

نام تجاري محصول بايد مطابق با قوانين جمهوري اسالمي ايران انتخاب شده و مطابق با قوانين پروانه ساخت و يـا    
ساير مجوزهاي بهداشتي برروي برچسب  بسته بندي و در صفحه اصلي به زبان فارسي و به صورت خوانا ، واضح بـا  

كافي و با فونت متناسب با اندازه نام محصول و در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در محل دوخت  ثبوت چاپ
  نباشد درج شود .

  يادآوري  
  براي محصوالت وارداتي الزم است نام تجاري بصورت فارسي نيز برروي برچسب نوشته شود .  

  
  وزن محصول  - 2 – 4

واحد سيستم بين المللي) و بدون در نظر گرفتن وزن ماده بسته بندي بـر  وزن خالص بايد برحسب سيستم متريك (   
) و در فاصله مناسب از ساير عبـارات   Boldروي صفحه اصلي با ثبوت چاپ كافي به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ ( 

دوخـت برچسـب   و اشكال با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت 
 نباشد درج شود . 

  وزن بايد به روش هاي زير بيان گردد :
             ميلـي ليتـر ) و   1000مايع برحسب حجم به عنوان مثال ميلي ليتر ، ليتـر ( بـراي مقـدار هـاي بـيش از       محصوالتبراي  -

  براي ليتر استفاده كرد .  Lبراي ميلي ليتر و   mlمي توان براي نشان دادن آن از 
گرم ) و مي توان بـراي   1000جامد برحسب وزن به عنوان مثال گرم ، كيلوگرم ( براي مقادير بيش از  محصوالتبراي  -

  براي كيلو گرم استفاده كرد .  kgبراي گرم و  gنشان دادن آن از 
  نيمه جامد بر حسب وزن يا حجم  محصوالتبراي  -
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 ١١

  تذكر 
    بيان شود . منجمد بايد در دماي انجماد محصوالتوزن   

  1يادآوري 
عالوه بر ذكر محتويات براي غذاهاي بسته بندي شده در محيط مايع بايد وزن آبكش شده برحسب سيسـتم متريـك      

  ذكر گردد . 
   2ياد آوري 

برروي برچسب بسته بندي حداقل به زبان انگليسي و برحسب سيستم متريك  محصول  در محصوالت وارداتي وزن  
  هاي بين المللي درج شده باشد .و يا ساير واحد 

  3يادآوري 
   . بسته بندي ذكر گردد يا تعداد موجود در هر واحدو و ورزشي وزن محصول  غذايي -رژيميدر مورد مكمل هاي   

  
  پروانه ساخت   شماره – 3 – 4

اصلي با ثبـوت   بايد در صفحه "پروانه بهداشتي ورود "و يا  "شناسه نظارت "و يا  "شماره پروانه ساخت "عبارات   
) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصـرف   Boldچاپ كافي به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ ( 

 كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

   1يادآوري 
  برچسـب فارسـي نـويس درج   ، شماره پروانه بهداشتي ورود بايد به فارسي برروي طـرح   براي محصوالت وارداتي  

 گردد .

  2يادآوري 

  بسته بندي نيز بايد در محلي مناسب و قابل رويت نوشته شود .  وفشماره پروانه ساخت ظر  
  
 نشان ايمني و سالمت  - 4 – 4

نشان ايمني و سالمت در راستاي اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور تشويق توليد كنندگان   
وليد محصوالت سالم تر غذايي وآشاميدني بر اساس شرايط تعريف شده در آيين نامه نحوه اعطاي نشان ايمني و جهت ت

سالمت به فراورده هاي غذايي و آشاميدني توليد شده در كشور كه داراي پروانه سـاخت از وزارت بهداشـت مـي باشـد     
ده و عبارت ايمني و سالمت در كنـار آن نوشـته شـده    اعطا مي گردد . نگاره آن سيب سبز رنگي است كه نماد سالمت بو

است . الزم است دارندگان نشان ايمني و سـالمت نگـاره آن را روي برچسـب محصـولي كـه نشـان ايمنـي و سـالمت را         
  دريافت كرده درج نمايند. 
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 ١٢

  تاريخ توليد و انقضاء مصرف  - 5 – 4
به زبان فارسي با در نظر گـرفتن اسـتاندارد مربوطـه بـه      تاريخ توليد و انقضاء قابليت مصرف بايد در صفحه اصلي  

) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محـل قابـل ديـد مصـرف كننـده بـه        Boldصورت خوانا ، واضح ، پر رنگ ( 
  طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

  تذكر 
   جز ماه كـه مـي تـوان آن را بـا حـروف نيـز مشـخص       روز ، ماه و سال بايد به صورت عدد مربوطه نوشته شود به   

 نمود . 

   1ياد آوري 
 موارد ذكر شده در اين بند مشمول محصوالت وارداتي نيز مي باشد .   

   2يادآوري 
 .  مانع درج تاريخ انقضا فراورده نمي گردد " Best Before "و يا  "بهترين قبل از "درج تاريخ   

  
  مواد تشكيل دهنده  - 6 – 4

) با فونت متناسـب بـا انـدازه     Boldواد تشكيل دهنده بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ ( م  
 نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

ايد آن ها را بـه ترتيـب نزولـي بـر حسـب      متشكله باشد ب هكه مركب از دو يا چند ماد فرآورده غذاييهر  در - 1 – 6 – 4
مقدار وزن اعالم كرد به اين معنا كه مواد متشكله اي كه بيشترين مقدار را دارند نسبت بـه آنهـايي كـه كمتـرين مقـدار را      

  دارند ابتدا فهرست شوند . 
مـواد در يـك پرانتـز     چنانچه يكي از مواد تشكيل دهنده خود شامل چند ماده ديگر باشـد تـا حـد امكـان ايـن      - 2 – 6 –4

 برحسب مقدار در آن ماده تشكيل دهنده اعالم گردد . 

مشـخص   در صورتي كه اجزا تشكيل دهنده حاصل از فرايند هاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك باشد بايـد  - 3 – 6 –4
  شود . 
  تذكر 
درمـان و   –ارت بهداشـت  ضابطه برچسب گذاري فرآورده هـاي دسـتكاري ژنتيكـي شـده در وز     با توجه به اين كه   

آموزش پزشكي ( اداره كل نظارت بر مواد غذايي ) در حال بررسي و تدوين نهايي است ، رعايت موارد مندرج در آن پس 
 از تائيد نهايي الزامي است .  

  .  در قسمت مواد تشكيل دهنده الزامي استدر تركيب فرآورده ذكر نام تركيبات حساسيت زا به كار رفته  -4 – 6 –4
ذكر منبع مواد تشكيل دهنده ضروري اسـت بـه عنـوان مثـال در مـورد نشاسـته مشـخص گـردد كـه مـثال            - 5 – 6 – 4
 . "نشاسته تهيه شده از آرد گندم "
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 ١٣

در ليسـت مـواد    بايـد افـزوده مـي گـردد     فـرآورده  در مواردي كه مواد مغذي از قبيل امالح و ويتامين ها به  - 6 – 6 –4
به غذا در قسمت مواد تشكيل دهنـده ذكـر شـود  بـه عنـوان مثـال         Aدر مورد اضافه كردن ويتامينمتشكله ذكر گردد . 

 . "پالميتات   Aويتامين"

نام افزودني بايد نشان دهنده عملكرد آن (طبق موارد ذكر شده درذيل ) باشد و در داخل پرانتز نام شـيميايي   - 7 – 6 -4
مـواد   مـواد افزودنـي شـامل    ج گردد و از ذكر نام ژنريك خود داري شود .مصرف آن در ADIافزودني به همراه مقادير 

، طعم دهنده ، اسيدها ، كف كننده ها ، ژله اي كننده ها ، ضد كف ها ،  براق كننده ها ، آنتي اكسيدان هـا ،   PHتنظيم كننده 
كننده ها ، نمك ها ، نرم كننـده هـا ، عمـل    رطوبت زا ها ، حجيم كننده ها ، نگهدارنده ها ، رنگ ها ، روان كننده ها ، شيرين 

 آورنده هاي آرد و ساير موارد . 

   تذكر
 درج گردد . فرآورده نگهدارنده در روي برچسب  مواد ميزان عالوه بر موارد فوق:  

  نمي باشند  .فرآورده تشكيل دهنده  يكمك فرآيند ها جزو اجزا - 8 – 6 –4
(  رغ و گوشت پرندگان ، ماهي و محصوالت دريايي و گوشت قرمز و اجزا آنهامواد غذايي حاوي مدر مورد  - 9 – 6 – 4

  سوسيس و كالباس و ... ) در قسمت اجزا تشكيل دهنده مشخص شود كه از نوع تازه و يا منجمد استفاده شده است . 
د ، درصد مواد متشـكله  جائيكه بر چسب تاكيد خاصي بر روي مقدار كم يا زياد يك يا چند ماده متشكله دار -10 – 6 – 4

 بايد مطابق با پروانه ساخت در بر چسب اعالم شود . 

  بر روي برچسب محصوالت لبني بايد ميزان درصد چربي درج گردد .  -11 – 6 –4
 باشد بايد مقدار آن برروي برچسب نوشته شود .  ppm 10پيش از  So2چنانچه ميزان  -12 – 6 – 4

،  پلـي دكسـتروز   مانند آسپارتام ، فرآوردهن كننده مغذي و غير مغذي اضافه شده به درصد تركيبات شيري -13 – 6 – 4
 سيكالمات در قسمت مواد متشكله اعالم گردد. 

بهبـود دهنـده   " كنند بـه دنبـال نـام مشـترك      مواد متشكله اي كه به عنوان بهبود دهنده هاي خمير عمل مي -14 – 6 – 4
 .بهبود دهنده هاي خمير ( ال سيستيئين ، آلومينيوم سولفات )  د مثال :در پرانتز اعالم شو " خمير

مواد متشكله اي كه به عنوان مواد محكم كننده ( سفت كننده ) بافت در غذا به كار مي رونـد بـه دنبـال نـام      - 15 – 6 – 4
 در پرانتز اعالم شود . " مواد سفت كننده " مشترك 

غذايي به كار مـي رود بـه    بر روي محصوالتغ كه به عنوان پوشش دهنده در مورد استفاده از موم و صم -16 – 6 – 4
 منشا آن نيز ذكر گردد .  " درجه غذايي با پوشش داده شده با موم "عمومي  عبارتدنبال 

 آب افزوده شده بايد در فهرست مواد متشكله ذكر گردد . -17 – 6 –4

   1يادآوري 
  وارداتي نيز مي باشد . موارد ذكر شده در اين بند مشمول محصوالت  

  2يادآوري 
 غذايي و ورزشي  –ژيمي  در مكمل هاي ر)  Active Ingredientsدرج نام و مقادير مواد مؤثره (  -  
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 ١٤

جـدول هـايي تهيـه و تنظـيم مـي گـردد كـه         غذايي و ورزشي –ژيمي  ربه طور معمول در هنگام تهيه برچسب مكمل هاي 
  ياد  مي شود . Supplement Factsد بحث است كه از آنها با عنوان شامل اطالعات اصلي پيرامون مكمل مور

   مواد كمكي در خارج از اين جدول ذكر شوند همچنين در مورد برخي از اين مواد كه مصرف آنها حساسيت زا بـوده
 د .و يا در افراد و بيماريهاي خاص مي توانند عوارض خطرناك ايجاد كند بايد با مقادير بكار رفته مشخص شون

 نام عمومي گياه به كار رفته (  ذكر در داخل جدول مذكور در مورد فرآورده هاي حاوي گياهانCommon Name  (
، ريشه و ... ضروري است چنانچه نام فارسي معادلي براي گيـاه مـورد بحـث     و ذكر بخش مورد مصرف گياه نظير برگ

گياه به صـورت جـنس و گونـه بـه شـكل التـين الزامـي        در كتب مرجع گياه شناسي نباشد در اين صورت ذكر نام علمي 
 . خواهد بود

  هنگـام  مثالً مخلوطي از گياهان ذكر شود به عالوه در  به كار رفتهدر جدول مذكور الزم است وزن كلي مخلوط هاي
در ايـن  درج وزن كلي، وزن تك تك گياهان به كار رفته در اين مخلوط ، از بيشترين وزن به كمترين وزن مرتـب گردنـد.   

 صورت ذكر مواد تشكيل دهنده اصلي و كمكي همراه با مقادير به كار رفته در برچسب بسته بندي الزامي است. 

 غذايي و ورزشي  –ژيمي  در مكمل هاي ر)  Inactive Ingredients( كمكيدرج نام و مقادير مواد  -    

 ضروري است . جه به حساسيت اين مواد در صورت نياز ذكر نام و مقدار مواد كمكي و اطالعات ضروري با تو

 
  نام و نشاني توليد كننده و بسته بندي كننده - 7 – 4

نام ، نشاني و تلفن توليد كننده و بسته بندي كننده بايد در صفحه اطالعات بـه صـورت خوانـا ، واضـح ، پـر رنـگ (         
Bold ه به طوري كه در قسـمت دوخـت برچسـب    ) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كنند

  نباشد درج شود . آدرس پستي بايد دقيق و كامل باشد به طوري كه تحويل مرسوالت پستي با تاخير صورت نپذيرد . 
  

  1يادآوري 

درج جملـه بـه سـفارش واحـد     ، در مواردي مثل استفاده از ظرفيت خالي چنانچه سفارش دهنده واحد توليدي باشـد    
نيـازي بـه درج   ، ليكن در صورتي كه سفارش دهنده اشخاص و يا شـركت هـاي حقـوقي باشـند     . امي است مورد نظر الز

  عبارت فوق نمي باشد . 
   2ياد آوري

در مورد محصوالت وارداتي بايد نام واحد توليد كننده و كشور توليد كننده به زبان فارسي بـرروي طـرح برچسـب      
  فارسي نويس درج گردد . 

   3يادآوري 
تلفـن وارد كننـده درج    و يا صندوق پستي واي محصوالت وارداتي نام وارد كننده ، نشاني و يا آدرس الكترونيكي بر  

 گردد .  
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 ١٥

    1سري ساخت - 8 – 4
آن محصول باشد . سري ساخت بايـد در صـفحه اطالعـات بـه      2هر واحد بسته بندي بايد داراي شماره اي مبين بهر  

) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محـل قابـل ديـد مصـرف كننـده بـه        Bold صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ (
 طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

   1آوري ياد
 در محصوالت وارداتي نيز ، سري ساخت بايد درج گردد .  

   2آوري ياد
  عالوه بر شماره سري ساخت از سيستم باركد نيز استفاده نمود .   

  
  شرايط نگهداري - 9 – 4

 Boldشرايط خاص نگهداري براساس زمان ماندگاري بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنـگ (    
) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخـت برچسـب نباشـد    

 درج شود . 

  تذكر
   ط نگهداري پس از باز كردن هر محصول نيز بايد نوشته شود .مدت زمان ماندگاري و شراي  

  يادآوري   
در محصوالت وارداتي شرايط نگهداري حداقل به زبان انگليسي و در صورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان   

  .  و آموزش پزشكي برروي طرح برچسب فارسي نويس به زبان فارسي نوشته شود
  
  ماده سازي ومصرف دستورالعمل آ -10 – 4

در مواردي كه نياز به آماده سازي محصول باشد دستورالعمل و طرز تهيه بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا   
) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابـل ديـد مصـرف كننـده بـه طـوري كـه در         Bold، واضح ، پر رنگ ( 

 قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

   1آوري ياد 
درصورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي   ، بايد نحوه مصرف براي محصوالت وارداتي   

   برروي طرح برچسب فارسي نويس نوشته شود .
   2ياد آوري 

 درج آن بر روي بسته بندي ضروري است، و يا گروه خاصي تهيه شده باشد  يسنگروه براي مصرف فرآورده اگر   
.  

                                                           
1 Batch number 
2 Lot 
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 ١٦

   3دآوري يا
توسـط شـركت توليـد كننـده و بـر اسـاس       بايد غذايي و ورزشي  –نحوه و مقدار مصرف روزانه مكمل هاي رژيمي   

مستندات علمي بر روي برچسب مشخص گردد تا مصرف كننده بتواند در صـورت عـدم دسترسـي بـه پزشـك خـود بـا        
  آورده آگاهي حاصل نمايد.استفاده از اطالعات موجود در برچسب از مقدار مجاز مصرف روزانه فر

  
  الزامات و توصيه هاي بهداشتي  -11 – 4 

الزامات و توصيه هاي بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي اعـالم گرديـده و بعضـاً در       
) بـا   Boldپروانه هاي ساخت صادره متذكر گرديده است بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پـر رنـگ (   

فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسـب نباشـد درج   
 شود .                    

  الزامي است . "دقيقه جوشانده شود 20قبل از مصرف  "در روي قوطيهاي كنسرو درج عبارت 

   1يادآوري 
بايد با نظـر  ، است توضيحاتي بر روي طرح برچسب فارسي نويس درج گردد  براي محصوالت وارداتي چنانچه الزم  

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد . 
  طرح فارسي نويس براي محصوالت وارداتي بايد بصورت زير باشد : 

  نام و نام تجاري فرآورده  - 
  نام توليد كننده  -
  كشور توليد كننده  -
  تاريخ توليد  -
  انقضاء  تاريخ -
  سري ساخت  -
  نحوه مصرف  ( در صورت لزوم )  -
   موارد منع مصرف  ( در صورت لزوم ) -
  غذايي و ورزشي ) –ژيمي  موارد احتياط مصرف ( در صورت لزوم در مورد مكمل هاي ر -
عـاي درمـاني   غذايي و ورزشي و اين بند نبايد شامل اد –ژيمي  موارد مصرف ( در صورت لزوم در مورد مكمل هاي ر -

  شود ) 
 توضيحات ( در صورت لزوم ) - 

 شماره پروانه بهداشتي ورود -

  و تلفن وارد كننده  و يا صندوق پستي نام و نشاني و يا آدرس الكترونيكي -
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 ١٧

   2يادآوري 
رقمي  12كليه وارد كنندگان محصوالت وارداتي فرايند شده پس از دريافت پروانه بهداشتي واردات نهايي شده با كد   

نحـوه برچسـب گـذاري محصـوالت فراينـد شـده        "و يا دارندگان پروانه بهداشتي واردات قبـل از تـاريخ دسـتور العمـل     
بايد از زمان ابالغ دستور العمل ، نحوه برچسب گذاري فارسي نويس "محصوالت غذايي ، آشاميدني و مكمل هاي غذايي 

  خود را بر اساس جدول ذيل اجرا نمايند . 
  

  دوره طرح جايگزين   طرح جايگزين  نحوه درج اطالعات  ع بسته بندينو  رديف
  سال  A B 1  شرينگ پك ( بسته بندي كوچك )  1
  سال  OPP A B 1سلفون پك   2
  سال  A B 1 قوطي فلزي نوشيدنيها ( آلومينيومي )   3
وجات و كمپوت ( رقوطي فلزي كنس  4

  فلزي )
A B 1  سال  

  سال  A B  1  يشيشه كنسروجات و قهوه فور  5
  سال  A B 1  بطري نوشيدنيها  6
بطريهاي پت ( روغن ، آب معدني ،   7

  نوشيدني ) 
A B 1  سال  

  سال  A B 1  دوي پك   8
  سال  A B 1  تتراپك   9
سه اليه ( چيپس ،  OPPمتااليزيك   10

 بيسكويت )

A B 1  سال  

  سال  A B 1  تيوپها   12
قوطي فلزي ( شكالت ، كاكائو ،    13

  يسكويت ، حلب ) ب
B - -   

  سال  A B 1  قوطي هاي مقوايي   14
( روغن ها و  HDPEظروف ليتري   15

  شربت ها ) 
A B 1  سال  

  % حجم كاالهاي فرايند شده با برچسب از مبدا وارد كشور خواهند شد . 95با اجراي طرح پيشنهادي فوق ، بيش از 
A                 درج در برچسب اصلي :B  چسب غير قابل برداشت : بر  
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 ١٨

  يادآوري  
دستور العمل نحوه برچسب گذاري محصوالت وارداتـي فرآينـد شـده     "رعايت ساير مندرجات عالوه بر موارد فوق   

تدوين شده در وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش   "PEI/I-035 با كد  محصوالت غذايي ، آشاميدني و  مكمل هاي غذايي
  پزشكي اجباري است .  

 محموله هاي برگشتي   3آوري ياد

در صورتي كه محموله صادراتي بنا به داليلي به غير از مشكل ايمني و سالمتي و عدم تطابق با استاندارد ملي ايران    
و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به داخل كشور برگشت داده شود ، پس از تاييـد وزارت بهداشـت ،   

  .  مي باشدعرضه در كشور قابل  برچسب گذاري ( بند الزامات ) به زبان فارسي درمان و آموزش پزشكي با
   4يادآوري 

 –ذكر اطالعات مورد نياز در زمينه عوارض جانبي با احتياط ها و تداخالت غذا و دارو در مورد مكمل هـاي رژيمـي     
  . غذايي و ورزشي اجباري است

  
  ادعاها  - 12 – 4

و يا مواردي از قبيل گـواهي مـديريت ايمنـي و     فرآوردهاي و يا ادعاي خاص درخصوص درج هر گونه ادعاي تغذيه   
غذايي و ورزشـي   –و مكمل هاي رژيمي مديريت كيفيت ، رفرانس علمي و آزمايشگاهي و ... بر روي برچسب مواد غذايي 

  منوط به تاييد قبلي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
  
  "دارنده گواهي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي  "ادعاي  - 1 – 12 – 4 

و  HACCPنظيـر   "دارنـده گـواهي سيسـتم هـاي مـديريت ايمنـي مـواد غـذايي          "از آنجا كه درج لوگو و يا عبارت   
ISO22000:2005     بر روي برچسب محصوالت غذايي به عنوان يك ادعا مبني بر توليد محصول در شـرايط ايمـن تلقـي

د و استقرار و پياده سازي سيستم هاي مذكور بايد مطابق با الزامات استاندارد هاي ملي ايران و پـس از رعايـت   مي گرد
ضروري است قبل از درج اين عناوين بر روي برچسب با توجه به ضوابط و  ،كامل پيش نيازهاي مربوطه صورت پذيرد 

ي و بهداشتي شرايط برنامه هاي پيش نيازي و الزامـات  مقررات جاري وضع شده از سوي اداره كل نظارت بر مواد غذاي
سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي استقرار يافته در واحد توليـدي مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرار گرفتـه و انطبـاق        

  سيستم به تائيد رسيده باشد . 
مـذكور منحصـرا درج عبـارت     بديهي است پس از تائيد سيستم از سوي اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشـتي   

ي بر روي برچسب محصوالت اعالم شده در دامنه كـاربرد گـواهي صـادره و يـا     يدارنده سيستم مديريت ايمني مواد غذا
  باشد .  مجوز اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي امكانپذير مي
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 ١٩

  ادعاي خالص  - 2 – 12 – 4
مـي  در مورد مـواد غـذايي اسـتفاده     . اين ادعا فقطو مخلوط استفاده شود تركيبي فرآورده ادعاي خالص نبايد براي   
به عنوان مثال آبميوه اي كه تنها شـامل آبميـوه ( بازسـازي نشـده ) اسـت و      . كه تنها از يك جز تشكيل شده باشد  شود

  .. ) نباشد . شامل هيچ گونه مواد نگهدارنده و طعم دهنده ، ويتامين و مواد افزودني ( مانند آب ، شكر و .
  يادآوري  

  به كار نمي رود . غذايي و ورزشي  –و مكمل هاي رژيمي  اين ادعا در مورد آبهاي معدني و آشاميدني  
  
  ادعاي مخصوص صادرات  - 3 – 12 – 4

بدون كسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـر روي      1استفاده از عبارت مخصوص صادرات  
بـه اسـتثناي محصـوالت    ( اشد و اين گونه محصوالت مجاز به عرضه در داخل كشـور نمـي باشـند    ب برچسب مجاز نمي

  .)  3يادآوري  11 –4موضوع بند 
  
  محصوالت تحت ليسانس  - 4 – 12 – 4

مطابق با دستورالعمل اجرايي صدور مجوز استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي محصوالت غـذايي و آشـاميدني و     
) www.fdo.ir بـرروي سـايت معاونـت غـذا و دارو وزارت بهداشـت (      PEI/I-017كـه بـا كـد     شتي بند هآرايشي و بهدا

  اقدام گردد . ، موجود مي باشد
  
  "بدون مواد نگهدارنده  "ادعاي  - 5 – 12 –4 

بـه   است و ماده نگهدارنده نبايـد مسـتقيم و يـا غيـر مسـتقيم      فرآوردهادعا در مورد عدم حضور مواد نگهدارنده در   
در مـورد   "بدون مواد نگهدارنده اضافه شـده  "و يا  "بدون مواد نگهدارنده "اضافه شود . به عنوان مثال ادعاي فرآورده

محصوالت نانوايي كه پروپيونات سديم به صورت غير مستقيم در مرحلـه عمـل آوري خميـر بـه آن اضـافه شـده اسـت        
اسـيد اسـكوربيك بـه منظـور عمـل آوري خميـر و نـه خاصـيت         اسـتفاده از  ليكن اين ادعـا در مـورد   . صحيح نمي باشد 

  صحيح است . ، نگهدارنگي آن 
در محصوالتي كه حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي از قبيل اسيد استيك در سركه و يا اسـيد سـيتريك    - 1 – 5 – 12 –4

در  "بدون مواد نگهدارنده " ادعاي  به عنوان مثال .باشند  نميمجاز  "بدون مواد نگهدارنده  "ادعاي .در آبليمو مي باشند 
به منظور ماندگاري رنگ در مدت فرآيند صحيح نمي باشد ، هر چنـد كـه ايـن    اسكوربيك به آب سيب  مورد افزودن اسيد

  ماده در طي فرآيند تجزيه شده و ميزان آن به سطح بسيار ناچيزي مي رسد . 

                                                           
1 For export   
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 ٢٠

  ديم گلوتامات  ادعاي بدون افزودن مونو س - 6 – 12 –4
وجود دارد باعث گمراهي و فريب مصرف كننده مي شـود   فرآوردهاين ادعا زماني كه ساير منابع گلوتامات آزاد در   

بسـياري از غـذاهاي    ويـا به عنوان مثال پروتئين گياهي هيـدروليز شـده ، يـا سـويا سـس       .و استفاده از آن مجاز نيست 
به عنوان مثال گوجه فرنگي و آب گوجه فرنگي ، انگور و آب انگـور ،   هستندزاد حاوي مقدار باالي گلوتامات آكه معمولي 

   . ساير آب ميوه ها و پنير و قارچ و...
  
  ادعاي حالل - 7 – 12 – 4

به منظور درج عبارت و يا استفاده از نشان حالل ، ارائه گواهي معتبر از سـوي مراكـز معتبـر صـادر كننـده گـواهي         
مچنين با توجه به آن كه استاندارد محصوالت حالل در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حالل الزامي است . ه

  الزامي خواهد بود . پس از تائيد نهايي اين استاندارد  در حال بررسي و تدوين نهايي است رعايت موارد مندرج در آن
  يادآوري  

ل براي محصوالت حاوي فرآورده هاي دامي، دريايي ذكر عبارت حالغذايي و ورزشي  –در مورد مكمل هاي رژيمي   
تنها با ارائه مدارك مستند از مراجع مذكور و بررسي و تأييد صحت آنها توسط اين اداره كل مجاز  . اين ادعاالزامي است 

  است.
 
غـذايي و   –در مكمـل هـاي رژيمـي     »آنتي اكسيدان « ) و  High Poteney» ( با قدرت اثر باال « ادعاهاي  8 – 12 – 4

  ورزشي
  »  با قدرت اثر باال «  -الف
در  همربوطـ  RDA% 100يا بيشـتر از   RDA% 100مجاز است كه ماده مغذي به ميزان  يدرج اين عبارت در شرايط  

ويتامين ث باشد مجاز بـه درج ايـن عبـارت     500mgچنانچه فرآورده اي حاوي  مثال فرآورده بكار رفته باشد . به عنوان
  صول خواهد بود.روي برچسب مح

 70در مورد فرآورده هاي با چندين ماده مؤثره نيز درج اين عبارت روي برچسب در شـرايطي مجـاز اسـت كـه حـداقل      
  خود را از نظر كمي دارا باشند. RDA% 100درصد از مواد موثره اصلي در فرآورده بيش از  

  آنتي اكسيدان -ب 
ت علمي معتبر نشان دهد كه فرآورده مذكور توانايي خنثي سـازي  درج اين عبارت در شرايطي مجاز است كه مستندا  

  راديكال هاي آزاد در بدن را داراست.
  يادآوري  

  . جهت تعيين مقادير از سيستم هاي استاندارد بين المللي استفاده شود



  
                                           PEI/CrV1/0029 جمهوري اسالمي ايران                                                                                   

  اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي       معاونت غذا و دارو                         زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيو
  و ورزشي غذايي  -رژيمي  حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذايي و مكمل هاي

  

 ٢١

  تصاوير و عبارات  - 13 – 4
وط به محصول و توليد كننـده و غيـره بايـد    از قبيل اطالعات مرب فرآورده تمامي عبارات درج شده بر روي برچسب   

به عنوان مثال اجزا تشكيل دهنده بايد واقعي بوده و مقدار ذكر شده براي هر جز نيز صحيح باشـد در غيـر    . واقعي باشد
  اين صورت تقلب شناخته شده و غير مجاز است . 

اشكال غير قابل قبول و يا برجسته نشـان دادن  از هر گونه اغراق گويي و كنايه از قبيل نگارش و يا ترسيم  - 1 – 13 –4
 خود داري شود .  فرآورده غير واقعي مصرف 

هر گونه تصوير بر روي برچسب بايد متناسب با نوع محصول بوده و گمراه كننده و غير واقعـي نباشـد و    - 2 – 13 –4
  آموزش پزشكي برسد . موجب پنهان كردن اجزاء برچسب نيز نشده و به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و 

به عنوان مثال زماني كه از تركيبات طعم دهنده مصنوعي در تهيه نوشيدني و يا ويفر و يا ... با طعـم ميـوه اسـتفاده مـي     
شود ، نبايد از عكس ميوه بر روي برچسب استفاده شود و يا در مورد روغن هاي مايع مخلوط نبايد تصـاوير و عبـارت   

ود و يا در مورد آب هاي معدني نمايش كوه و قله در روي برچسب اگر سرچشـمه آبهـاي   مربوط به يك روغن آورده ش
  معدني در دشت باشد ممنوع است . 

 عبارات مربوط به رفع مسئوليت نبايد استفاده شود .  - 3 – 13 –4

لـي كـه قابـل    استفاده از ستاره براي مشخص كردن عبارت و يا شكل و دادن توضيح مربوط بـه آن در مح  - 4 – 13 –4
 رويت نيست و با  فونتي كه مشخص نيست قابل قبول نمي باشد . 

 مجاز نيست .  "غذا كامال مغذي است  "استفاده از عباراتي كه بيان كننده مفهوم  - 5 – 13 –4

... و  استفاده از صفات عالي  از قبيل بهترين و غيره ، كلمات تاكيدي غيـر معمـول از قبيـل حسـي ، عـالي و      - 6 – 13 –4
 كه موجب گمراه شدن مصرف كننده مي شود مجاز نيست .  .مقايسه اي از قبيل بهتر و ايده ال و ..

خوب هستند و برخي ديگر بد  محصوالتبه طور كلي آگاهي دادن نبايد موجب اين تصور شود كه برخي از  - 7 – 13 –4
. به عنوان مثال آگاهي دادن به مصرف كننده نبايد ، در صورتي كه از لحاظ خصوصيات كمي و كيفي كامال مشابه باشند 

حاوي مطالبي باشد كه محصوالت رقيب حاوي تركيبات مضري هستند و يا مواد مغذي كمتري دارد در صـورتي كـه در   
   واقعيت تفاوتي نداشته باشد .

به رنگ زرد و يا سـفيد   برچسب آب هاي معدني بايد به رنگ آبي باشد ولي برچسب آبهاي آشاميدني بايد – 8 – 13 – 4
  باشد . 

  
    1اظهارات -5 

   تقسيم مي شود :3و اخطاري  2اظهارات مندرج برروي برچسب به دو دسته توصيفي  

                                                           
1Statement  
2Descritive  
3 Warning 
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 ٢٢

  اظهارات توصيفي   - 1 – 5
بـر   داللت دارد . اظهارات توصيفي رايـج فرآورده جمله اي است كه به توصيف حالت يا فرآوري انجام شده بر روي   
 ي به شرح زير مي باشد : سب مواد غذايح

   1تازه  - 1 – 1 – 5
در مواردي مي توان از عبارت تازه بر روي برچسب مواد غذايي استفاده نمود كه بـرروي آن هيچگونـه فـرآوري و      

  انجماد و يا هرگونه فرآيند حرارتي و يا هر شكلي از نگهداري ماده غذايي انجام نشده باشد . 
   : زير عبارات تازه اطالق نمي گردد به عنوان مثال درخصوص موارد

  افزودن واكس و پوشش ها -
 استفاده ازحشره كش ها بعد از برداشت  -

 به كارگيري محلول شستشوي كلر ماليم يا اسيد ماليم در حين توليد  -

 Kilogray 1يونيزه كردن ماده غذايي خام ، حداكثر  -

   1يادآوري 
 ن استفاده كرد .از عنوان تازه براي نام تجاري محصول نمي توا  

   2يادآوري 
 همچنين از عبارت تازه براي بيان طعم محصول نمي توان استفاده كرد .   

 
  2منجمد شده  - 2 – 1 – 5

  نمي گردد . » منجمد شده « چنانچه قبل از انجماد عمل آنزيم بري ، انجام شود مانع از درج عبارت   
  
   3سريع منجمد شده  - 3 – 1 – 5

درجه سانتيگراد با گردش سريع  -18محصول  در دماي كمتر از كه وان از اين عبارت استفاده كرد در مواردي مي ت  
  هوا بطوري كه مركز آن نيز به همين دما رسيده باشد به صورت سريع منجمد شده باشد . 

  
  4طبيعي   - 4 – 1 – 5

قبيل ويتامين ها و امالح و طعم دهنـده   اطالق مي شود كه هيچ نوع ماده شيميايي يا مصنوعي از» طبيعي «به موادي   
  ها و مواد افزودني به آن افزوده نشده باشد . 

  يادآوري  
  اجزا تشكيل دهنده غذاي طبيعي نبايد تغيير كند و يا حذف شود به استثنا آب موجود در آن .    

                                                           
1 Fresh 
2 Frozen 
3 Quickly Frozen 
4 Natural 
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 ٢٣

 
  1خشك شده  - 5 – 1 – 5

قسمت اعظم آب آزاد آن توسط خشك كـردن جـدا    از اين عبارت براي توصيف محصوالتي مي توان استفاده كرد كه  
  شده باشد . 

  
  2محصوالت ارگانيك  - 6 – 1 – 5

به مواد غذايي اطالق مي شود  كه عاري از  هر گونه مواد شيميايي و مصنوعي از جمله آفت كش ها ، تقويـت كننـده     
  گونه آالينده است . ها ، نگهدارنده ها ، كودهاي شيميايي، قارچ كش ها و اشعه هاي يونيزه و هر 

« درصد از اجزاي مواد غذايي از محصوالت تائيد شده ارگانيك باشند ، مي توان برروي برچسـب عبـارت    100تا  95اگر 
درصد تشكيل شده باشد عبارت ساخته شده با محصوالت ارگانيـك   95تا  75را قيد نمود چنانچه محصولي از » ارگانيك 

  ود . را مي توان برروي برچسب درج نم
شايان ذكر است ارگانيك بودن محصول بايد توسط مرجع ذيصالح ( وزارت جهاد كشاورزي ) تاييد گردد . با توجه   

به اين كه استاندارد ملي محصوالت ارگانيك و لوگو آن در دست تدوين و طي مراحل نهايي مي باشد ، لذا پس از تصويب 
  بر مبناي آن انجام گيرد . نهايي ، برچسب گذاري مواد غذايي ارگانيك بايد 

  
  غذاهاي غني شده  - 7 – 1 – 5

عالوه بر رعايت قوانين كلي برچسب گذاري موارد زير نيز براي غذاهاي غني شـده در برچسـب گـذاري بايـد لحـاظ        
  گردد: 

ه دزفقط زماني كه غني سازي با توجه به مقادير ذكر شده قبلي صورت گرفته و آناليز محصـول در هرزمـاني در بـا     
درصد مقادير ادعا شده بوده و دقت روش هاي آزمايشگاهي محرز مي باشـد   -10+ تا  10زماني ذكر شده دال بر وجود 

مي توان از عبارات مربوط به غني شده موجود در اين ضابطه در برچسب محصول استفاده كـرد . مقـادير غنـي سـازي     
 بايد در برچسب و با ذكر موارد زير قيد گردد : 

 فرآورده غذايي در هر بسته  3د اندازه سهمتعدا -

 اندازه سهم براساس وزن فرآورده ( براي غذاهاي جامد) يا حجم ( براي غذاهاي مايع )  -

 كالري به ازاء هر اندازه سهم  -

 در هر اندازه سهم  RNI4مغذي افزوده شده براساس مقدار  مادهمقدار و نوع  -

                                                           
1 Dried 
2 Organic Products 
3 Serving Size 
4 Recommended Nutrient Intake 
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 ٢٤

شده آماده مصرف نباشد و پس از مخلوط كردن با آب يا ساير مايعات تهيه شود ،  اگر غذاي بسته بندي - 1 – 7 – 1 –5
براي آن مقداري كه در هر بار مصرف براي آماده سازي برداشت  RNIمغذي افزوده شده بايد به صورت %  ماده مقدار

  مي گردد در برچسب ذكر گردد . 
اي مصرف نباشد و براي تهيه در غـذاي ديگـري بـه عنـوان     اگر غذاي بسته بندي شده بصورت آماده بر - 2 – 7 – 1 –5

گـرم از غـذاي بسـته بنـدي      100براي هـر   RNIمغذي اضافه شده به صورت%  مادهماده اوليه استفاده مي گردد ، مقدار 
 براي هر بار استفاده در دستور غذايي نهايي پس از طبخ ذكر گردد .  RNI  شده اوليه و به شكل اختياري بصورت%

                  از يـك مـاده مغـذي برچسـب گـذاري مـي گـردد بايـد حـاوي حـداقل          » 1حـاوي « غذايي كـه بـا عبـارت     - 3 – 7 – 1 –5
 درصد ) از ميزان مورد نياز روزانه در هر اندازه سهم باشد . C 20درصد ( و براي ويتامين  5

 10برچسب گذاري مـي گـردد بايـد حـاوي حـداقل      از يك ماده مغذي » 2منبع خوب« غذايي كه با عبارت  - 4 – 7 – 1 –5
 درصد از ميزان مورد نياز روزانه در هر اندازه سهم باشد . C 35درصد و براي ويتامين 

درصـد از ميـزان مـورد     20برچسب گذاري مي گردد. نيز بايد حاوي » 3سرشار از« غذايي كه با عبارت  - 5 – 7 – 1 –5
  درصد ) درهر اندازه سهم باشد .  C 50نياز روزانه ( و براي ويتامين 

            نمــي تــوان از عبــارت ، چنانچــه در خصــوص برخــي از تركيبــات ارزش روزانــه تعريــف نشــده باشــد  - 6 – 7 – 1 – 5
  است .  ماده .....استفاده كرد صرفا مي توان بيان كرد محصول حاوي ............گرم » سرشار از« 
          درصد امالح و ويتـامين مـورد نيـاز روزانـه را تـامين نماينـد بـه عنـوان         100التي كه در ضمن محصو - 7 – 7 – 1 – 5
  معرفي مي گردد . »  منبع بسيار عالي« 
 
    مواد غذايي پرتو ديده - 8 – 1 – 5

آفـت   منظور از پرتو دهي ، تاباندن اشعه گاما يا الكترون به منظور متوقف كردن رشد ميكروارگانيسم ها ، حشرات ،  
 هاي زنده و جوانه زدن گياهان مي باشد . 

غذاي پرتـو ديـده نبايـد از ميـزان مشـخص شـده در اسـتاندارد         ميانگين مجموع مقدار دز جذب شده در - 1 – 8 – 1 –5
  مربوطه تجاوز نمايد . 

  تذكر 
) Kilogray 10( كيلـوگري  10پرتو دهي مجدد مشروط به آنكه ميزان دز جذب شده در غذاي پرتـو ديـده از ميـزان      

  تجاوز ننمايد قابل قبول است . 
ايـن  . غذاي پرتو ديده بايد در بسته هاي مناسب و كامالً بهداشتي براي ايـن منظـور بسـته بنـدي گـردد       - 2 – 8 – 1 –5

  .  ) نمي شودGMPروش ، جايگزين روشهاي خوب ساخت (
  شود :برروي برچسب بسته بندي غذاهاي پرتو ديده بايد موارد زير قيد 

  نام مركز پرتو دهي  -
                                                           

1 Source 
2 Good Source 
3 Excellent Source  
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 ٢٥

 تاريخ ويا تاريخ هاي پرتودهي  -

 قيد عبارت و عالمت پرتو ديده  -

 ميزان اشعه دريافتي در نزديكي نام كاال  -

 مشخصات بهر پرتو ديده  -

ست در فهر ماده متشكلهپرتو ديده باشد ، اين موضوع بايد در مقابل نام آن  محصولمتشكله  مواددرصورتي كه يكي از 
 مواد تشكيل دهنده قيد شود. 

   1ياد آوري 
 به منظور اجرايي شدن اين بند بايد آگاهيهاي الزم به مصرف كننده داده شود .   

    2ياد آوري 
در مورد محصوالت ساخته شده با استفاده از تركيبات اشعه ديده در صورتي كه مقدار اين تركيبات  مسـاوي و يـا     

بايد در صفحه اطالعات به صـورت خوانـا ، واضـح ، پـر      "اشعه ديده  "باشد ، عبارت  درصد محصول نهايي 10بيش از 
) با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده بـه طـوري كـه در قسـمت دوخـت       Boldرنگ ( 

 هاد غذايي اشعه ديده استفادبرچسب نباشد درج شود . همچنين به جاي استفاده از عبارت مي توان از نشان بين المللي مو
 كرد . 

 
  
  اظهارات اخطاري - 2 – 5

اظهارات اخطاري جمالتي است كه برروي برچسب جهت هشدار به مصرف كننده بايد نوشته شـود و شـامل مـوارد      
  زير مي باشند : 

  
  غذاهاي حساس و فاسد شدني  - 1 – 2 – 5

 نوشته شود  :  برچسب غذاهاي حساس و فاسد شدني عبارات زيرروي در   

  »  . غذاهاي فاسد شدني و حساس دريخچال نگهداري شوند« 
  ». غذاهاي منجمد فاسد شدني در شرايط منجمد نگهداري شوند« 
  
  نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا   - 2 – 2 – 5

  برچسب بسته بندي نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا عبارت زير بايد نوشته شود :بر روي   
براي بيماران ديابتي ، زنان باردار و شيرده ، كودكان ، افراد حساس به كافئين ، افراد مبتال به فشار خون ، بيماران قلبي « 

  »عروقي توصيه نمي شود . 
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 ٢٦

  شيرين كننده هاي مصنوعي  - 3 – 2 – 5
. كه از شـيرين كننـده هـاي    برچسب بسته بندي برخي از محصوالت مانند نوشابه ها ، آب نبات ، آدامس و ..برروي   

  ذكر شود . حاوي شيرين كننده مصنوعي با نام آن شيرين كننده بايد عبارت مي شود مصنوعي استفاده 
  
  آسپارتام  -1 – 3 – 2 – 5

  ايد عبارات زير نيز درج شود : برروي برچسب بسته بندي محصوالت حاوي آسپارتام ب  
  "بيماران مبتال به فنيل كتونوري ، كودكان و زنان باردار از مصرف آن خود داري نمايند . " 
  "بيماران ديابتي با مشورت پزشك و يا متخصص تغذيه مصرف نمايند .  "
  
  1ژل رويال  - 4 – 2 – 5

  :  درج جمله زير برروي محصوالت حاوي ژل رويال الزامي است  
مصرف اين ماده در افراد مستعد (آتوپيك ) ممكن است منجر به ايجاد واكنش هاي شديد به خصوص در افراد مبتال به  "

  " آسم شود .
  
  غذاهاي حساسيت زا  – 5 – 2 – 5

 فـرآورده  را به خود اختصاص دهنـد كـه بايـد بـرروي برچسـب       زاييمواد زير مي توانند بيشترين عامل حساسيت   
  مواد اعالم گردد حتي اگر اين مواد به مقدار جزئي در فرآورده موجود باشد : وجود اين

  شير و فرآورده هاي آن -
 تخم مرغ و فرآورده هاي آن  -

 غالت حاوي گلوتن  -

 ماهي و فرآورده هاي دريايي -

 بادام زميني و مغزهاي خوراكي چرب -

 حبوبات بويژه دانه سويا و دانه كنجد -

 و سبزيهابرخي ميوه ها  -

ميلي گرم در كيلوگرم ( متابي سولفيت سديم ، سولفيت سديم ، انيدريـد سـولفورو  و تيـو     10سولفيت درغلظت بيش از -
  سولفات سديم ) 

  ژل رويال  -
 
  غالت حجيم شده  - 6 – 2 – 5

  برروي محصوالت غذايي مانند فرآورده حجيم شده بر پايه غالت درج عبارات ذيل الزامي است :  
                                                           

1  Royal jelly 
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 ٢٧

  "صرف براي كودكان زير دو سال ممنوع است.م "
  "اين محصول نمي تواند جايگزين غذاي اصلي شود.  "
 
  سوپ   - 7 – 2 – 5

وپ هاي نيمه آماده و آماده مصرف و انواع چاشني، كليه واردكنندگان و توليد كننـدگان ملـزم بـه درج درصـد     در س  
ح نام محصوالت ( طبق پروانه هاي ساخت يا پروانه هـاي  عصاره گوشت ( قرمز و سفيد) و درصد نمك و نيز درج صحي

  بهداشتي ورود) برروي برچسب بسته بندي محصوالت فوق مي باشند .
  
  محصوالت عاري از گلوتن  - 8 – 2 – 5

استفاده نمايند لذا چنانچـه محصـولي ويـژه ايـن     » عاري از گلوتن « افراد مبتال به بيماري سيلياك بايد از محصوالت   
) با فونت  Boldدر صفحه اصلي به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ ( » عاري از گلوتن« توليد مي گردد بايد عبارت  افراد

  متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 
 
                                             اظهارات براي غذاهاي خاص                      - 3 – 5
  برچسب گذاري مواد غذايي حاصل از بيوتكنولوژي ( زيست فناوري ) - 1 - 3 – 5

مصرف كننده حق دانستن طبيعت مواد غذايي دريافتي خود را دارد و برچسب گذاري بايد با درج ويژگيهاي آن بطور   
هه ، امكان انتخاب آگاهانه مواد غذايي مورد پسند ايشان را فـراهم سـازد ،   صحيح و واضح ، بدون ايجاد گمراهي و يا شب

اخيراً طيف جديدي از محصوالت ، مواد اوليه و افزودنيهاي غذايي از صنايع بيوتكنولـوژي بدسـت آمـده انـد كـه مسـائل       
يع بيوتكنولـوژي  خاصي را براي مقررات و اهداف برچسب گذاري ايجاد نموده اند برچسـب گـذاري بايـد متناسـب صـنا     

بويژه موادغذايي حاصل از روشهاي مهندسي ژنتيك كه در حال حاضر توسط مجامع ذيصالح بين المللي مورد بررسي ، 
  شكل گيري و تدوين قرار مي گيرد باشد ، نكات مهم مورد بحث بشرح ذير است : 

  ) اهميت و لزوم شناسايي مواد غذايي جديد ( حاصل از روشهاي مهندسي ژنتيك  -
  انتقال مواد حساسيت زا از طريق غذاهاي تهيه شده به روش فوق  -
 ايمني  -

 مالحظات اخالقي ، سنتي و مذهبي -

 مشكالت صنعت و بازار -

نحوه كنترل و نظارت براجراي مقررات كه پس از مشخص شدن و تاييد نهايي و تهيه پروتكل توسط وزارت بهداشـت ،   -
 الزامي مي باشد.  درمان و آموزش پزشكي اجراي آن

) بايد توسط مراجع ذيصالح تائيـد شـود و پـس از تـدوين ضـوابط      GMشايان ذكر است ترا ريخته بودن محصول (  
  محصوالت تراريخته در كشور ، مفاد آن الزم االجرا مي باشد . 
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 ٢٨

  برچسب گذاري محصوالت پروبيوتيك - 1 – 1 – 3 – 5
  عات زير نيز در بر چسب بايد ذكر شود . عالوه بر الزامات عمومي برچسب گذاري اطال  

  معرفي جنس ، گونه و نژاد .  -
  تذكر 

  معرفي نژاد نبايد موجب فريب مصرف كننده در مورد عامليت نژاد شود .    
تعداد كمينه سلولهاي زنده پروبيوتيك براي هر گونه به صـورت جـدا تـا آخـرين روز مانـدگاري محصـول بـر حسـب          -

CFU/g  ياCFU/ml    
  شرايط مناسب نگهداري  -
  
  جنبه هاي سالمتي – 6
  برچسب گذاري تغذيه اي  - 1 – 6
  اصول برچسب گذاري تغذيه اي   -1 – 1 – 6
 اعالم مواد مغذي  - 1 – 1 – 1 – 6

. اطالعـات بايـد    اطالعات مناسبي در مورد مواد مغذي موجود در ماده غذايي باشدحاوي  مطالب روي برچسب بايد  
گـردد كـه شـخص بـا     اشـتباه  مواد مغذي موجود در فراورده را به مصرف كننده بدهد و نبايد موجـب ايـن   درك مقادير 
  سالمت خود را تامين مي نمايد . لزوما ًخوردن آن 

  
  اطالعات تغذيه اي تكميلي   - 2 – 1 – 1 – 6

ل هر كشوري براي گروه محتوي اطالعات تغذيه اي تكميلي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است . همچنين در داخ  
  هاي مختلف هدف بسته به سياست آموزشي كشور و نيازمندي هاي گروه هدف متفاوت مي باشد . 

   1تذكر 
اين ضابطه براي تهيه برچسب تغذيه اي همه غذاها به كار مي رود ليكن براي غذا هاي با كاربردهاي رژيمي خـاص ،    

  آيين نامه هاي دقيق تري بايد اجرا شوند . 
   2ذكر ت

 اطالعات تهيه شده بايد داخل يك جدول باشند و در صفحات مختلف نمي توانند باشند .   

   3تذكر 
 گرم ماده غذايي به صورتي كه در جدول آمده است درج گردد .  100اطالعات تغذيه اي بايد در هر    

   4تذكر 
اي آورده شده در اين فصـل باشـد و توليـد    ترتيب مواد مغذي ذكر شده در جدول بايد مطابق با جدول حقايق تغذيه   

كننده مجاز به حذف رديف هاي جدول نمي باشد و  در صورتي كه محصولي حاوي اين تركيبات نباشـد در جـدول بايـد    
  صفر نوشته شود .  
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 ٢٩

   1جدول حقايق تغذيه اي - 2 – 1 – 6

چاپ كافي به صورت خوانا ، واضح و با جدول حقايق تغذيه اي بايد در صفحه اطالعات در زمينه سفيد رنگ با ثبوت   
) و در محل قابل ديد مصرف كننـده بـه طـوري كـه در      Boldفونت متناسب با اندازه نام محصول ، به صورت پر رنگ ( 

  قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود .
  
 عنوان جدول  - 1 – 2 – 1 – 6

  نت به كار برده شده براي نام محصول درج گردد .) و متناسب با فو Boldبايد در باالي جدول با فونت پر رنگ (    
  
  گرم ماده غذايي 100عبارت در  - 2 – 2 – 1 – 6

  ) درج گردد . Boldبالفاصله در رديف پايين عنوان جدول با فونت پر رنگ (   
  
  كالري  - 3 – 2 – 1 – 6

ين كالري حاصل از چربي در  هـر  گرم ماده غذايي بيان شود  و همچن 100مقدار انرژي بر حسب كيلو كالري در هر   
   گرم ماده غذايي اعالم شود  . عبارت كالري با فونت پـر رنـگ   100گرم ماده غذايي بايد در يك خط بالفاصله بعد از  100

 )Bold .  درج گردد (  
  يادآوري

  ماده غذايي بدون چربي به معني بدون كالري نمي باشد  .   
  
  چربي - 4 – 2 – 1 – 6
در جدول حقايق تغذيه اي بايد مقدار چربي كل  ، كلسترول ، اسيد هـاي چـرب اشـباع ، اسـيد هـاي       - 1 – 4 – 2 – 1 – 6

  گرم ماده غذايي اعالم شود و ارزش روزانه آن نيز نوشته شود . 100چرب ترانس بر حسب گرم و يا ميلي گرم در 
) باشد و بـراي اسـيد هـاي     Boldفونت پررنگ ( الزم به ذكر است فونت به كاربرده شده براي چربي كل ، كلسترول بايد
 چرب اشباع ، و اسيد هاي چرب ترانس از فونت معمولي استفاده شود. 

  تذكر 
  اسيد هاي چرب ترانس ارزش روزانه ندارد .   

 – و امگـا  3 –اعالم مقدار اسيد هاي چرب تك غير اشباع ، چند غير اشباع و يا اسيد هاي چرب امگـا   - 2 – 4 – 2 – 1 –6
در صورتي كه محصول حاوي اين تركيبات باشد اختياري است وليكن در صورتي كه ادعـايي در مـورد حضـور و يـا      6

عدم حضور و يا غني سازي آن در ماده غذايي بر روي برچسب آورده شده باشد درج و اعالم آن با فونـت معمـولي در   
  گرم ماده غذايي اجباري است .  100

  
                                                           

1 Nutrition fact 
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 ٣٠

  سديم  - 5 – 2 – 1 – 6
گرم ماده  100) بر حسب گرم و يا ميلي گرم در  Boldدر جدول حقايق تغذيه اي بايد مقدار سديم با فونت پر رنگ (   

  غذايي اعالم شود و ارزش روزانه آن نيز نوشته شود .
  
  پتاسيم  - 6 – 2 – 1 – 6

گـرم   100و يـا ميلـي گـرم در     ) بر حسب گرم Boldدر جدول حقايق تغذيه اي بايد مقدار پتاسيم با فونت پر رنگ (   
   ماده غذايي اعالم شود و ارزش روزانه آن نيز نوشته شود .

  
  كربوهيدرات كل  - 7 – 2 – 1 –6
 Bold(   درج مقدار كربوهيدرات كل و ارزش روزانه آن در جدول حقايق تغذيه اي با فونت پررنگ - 1 – 7 – 2 – 1 – 6

 گرم ماده غذايي اعالم گردد.                            100حسب گرم و يا ميلي گرم در  ) الزامي است  . مقدار كربوهيدرات كل بر

گرم ماده غذايي در جدول حقايق تغذيه اي بـا   100درج مقدار شكر بر حسب گرم و يا ميلي گرم در  - 2 – 7 – 2 – 1 –6
 فونت معمولي الزامي است . 

  يادآوري
  د .ارزش روزانه براي شكر وجود ندار   

درج مقدار فيبر غذايي و ارزش روزانه آن در جدول حقايق تغذيه اي با فونت معمولي اختياري است   - 3 – 7 – 2 – 1 – 6
گرم ماده غذايي  اعالم مي گردد وليكن در صورتي كه ادعايي در مـورد   100بر حسب گرم و يا ميلي گرم در آن مقدار  و

ر ماده غذايي بر روي برچسب آورده شده باشد درج و اعالم آن با فونـت  حضور و يا عدم حضور و يا غني سازي آن د
  گرم ماده غذايي اجباري است .       100معمولي در 

         
  پروتئين  - 8 – 2 – 1 – 6

) در جـدول   Boldگرم ماده غـذايي و بـا فونـت پـر رنـگ (       100درج مقدار پروتئين بر حسب گرم و يا ميلي گرم در   
 اي اجباري است .  حقايق تغذيه

  يادآوري
  ارزش روزانه براي پروتئين وجود ندارد . 

  
  ويتامين ها و مواد معدني  - 9 – 2 – 1 – 6
با توجه به يافته هاي مطالعات جامعه الگوي مصرف مـواد غـذايي مـردم ايـران و سـاير مطالعـات        - 1 – 9 – 2 – 1 – 6

، كلسيم ، آهن و روي به مقدار كافي نمي باشـد و بـه منظـور       A ،C  ، B2 دريافت برخي مواد مغذي از قبيل ويتامينهاي 
، آهن ، كلسـيم ، روي   A  ،B2  ، Cآگاهي مصرف كنندگان و پيشگيري از بيماري هاي مزمن اعالم درصد تامين ويتامين 
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 ٣١

تغذيه اي اجبـاري   گرم ماده غذايي با فونت معمولي در جدول حقايق 100از محصول مورد نظر بر اساس نياز روزانه در 
 است .

اعالم درصد تامين ساير امالح و ويتامين هاي ذكر شـده از محصـول مـورد نظـر بـر اسـاس نيـاز         - 1 – 9 – 2 – 1 –6
گرم ماده غذايي در صورتي كه محصول حاوي اين تركيبات باشد اختياري است و در صورتي كه ادعايي  100روزانه در 

غني سازي آن در ماده غذايي بر روي برچسب آورده شـده باشـد و يـا ايـن كـه       در مورد حضور و يا عدم حضور و يا
  هدف از مصرف ماده غذايي امالح و ويتامين هاي ذكر شده باشد درج و اعالم آن با فونت معمولي اجباري است . 

  
 درصد ارزش روزانه  - 10 – 2 – 1 – 6

و مقدار مرجع بر اسـاس مقـادير مرجـع دريافـت روزانـه      درصد ارزش روزانه بايد بر روي هر ماده غذايي نوشته شود 
كيلو كالري است . مقادير روزانه براي چربي ، چربي اشباع ، كلسترول و سـديم بـر حسـب     2000بر اساس رژيم و است 

گـرم مـاده غـذايي     100مقدار توصيه مصرف مي باشد . درج اطالعات مربوط بـه درصـد ارزش روزانـه در هـر      حداكثر
  ست .ا   اجباري

 اطالعات تغذيه اي تكميلي  - 11 – 2 – 1 –6

درج توضيحات ذكر شده در جدول حقايق تغذيه اي اجباري است و بيان كننده آن است كه درصد ها بر اسـاس يـك     
گرم ماده غـذايي   100كيلوكالري هستند و با استفاده از اين جدول مصرف كننده آگاه مي شود كه با خوردن  2000رژيم 

از نياز روزانه خود به مواد مغذي را دريافت نموده است . درج ميزان چربـي كـل ، اسـيد هـاي چـرب اشـباع و        چه مقدار
  كيلوكالري در قسمت پايين كادر الزامي است .  2000كلسترول ، سديم ، كربوهيدرات كل در رژيم غذايي 

  استثنائات   - 3 – 1 – 6
  به طور مثال :  

ج مقدار پروتئين ، چربي ، كالري ندارد اما چـون هـدف از نوشـيدن آب معـدني تـامين      آب هاي بطري شده نيازي به در -
امالح مورد نياز بدن است درج مقدار امالح ذكر شده در جدول اجباري است در صورتيكه در مـورد آب هـاي آشـاميدني    

  مطابق با استاندارد ملي درج مقدار جامدات محلول در آب اجباري است .
 ت حاوي مواد مغذي ذكر شده در باال نباشد و درج آن بر روي بسته بندي الزم نيست . ادويه ممكن اس -

كه براي آماده شدن نياز به تركيب با ساير مواد به جز آب را دارند نيازي به درج جدول حقايق   مواد غذايي نيمه آماده -
  تغذيه اي ندارند . 
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 ٣٢

  جدول حقايق تغذيه اي   – 2 – 6
  جدول حقايق تغذيه اي بنديقالب  – 1 – 2 – 6
  

 جدول حقايق تغذيه اي

 گرم ماده غذايي  100در هر 

  كالري                            كالري حاصل از چربي
ارزش روزانه                  % درصد                     

 چربي كل بر حسب گرم   

 اسيد هاي چرب  اشباع بر حسب گرم  

 هاي چرب تك غير اشباع بر حسب گرم اسيد   

  اسيد هاي چرب چند غير اشباع بر حسب گرم  
  بر حسب گرم 3 –اسيد هاي چرب امگا   
  بر حسب گرم 6 –اسيد هاي چرب امگا   
  اسيد هاي چرب ترانس بر حسب گرم   
 كلسترول بر حسب ميلي گرم   

 سديم   

 پتاسيم  

 كربوهيدرات كل بر حسب گرم  

 بر حسب گرمشكر   

  فيبر تغذيه اي   
 پروتئين بر حسب گرم  

  Aويتامين   

    B2ويتامين   
  Cويتامين   

  آهن  

 كلسيم   

 روي   

  Dويتامين   

  Eويتامين  

  Kويتامين  

  B1ويتامين   

  نياسين  

  B6ويتامين  

  اسيد فوليك  

  B12ويتامين   

  بيوتين  

 پانتوتنيك اسيد   

 فر  فس  

 كلر    

 منيزيوم    

 سولفور    
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 ٣٣

 مس    

 منگنز    

 كروم    

  موليبدن    
  سلنيوم    
  كبالت    
  فلورايد   
  يد    

 كيلو كالري است .  2000ارزش روزانه بر اساس رژيم غذايي 

 2000كالري                                                                

 گرم                                                                              65كمتر از                                                                        چربي كل     

 م                                                                         گر 20اسيد هاي چرب اشباع                                 كمتر از                             

 ميلي گرم                                                                        300كلسترول                                                  كمتر از                         

 ميلي گرم                                                                               2400كمتر از                                                                             سديم  

 گرم                                                                           300           كربوهيدرات كل                                                                  
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 ٣٤

قالـب  در صورتي كه بسته بندي و بر چسب گذاري براي درج جدول حقايق تغذيه اي به صـورت بـاال مناسـب نباشـد از     
  زير نيز مي توان استفاده كرد . بندي

 جدول حقايق تغذيه اي

 گرم ماده غذايي  100 در هر

  بيكالري                                                                                                        كالري حاصل از چر
   ارزش روزانه  ارزش روزانه

 چربي كل بر حسب گرم     Dويتامين  

 ماسيد هاي چرب  اشباع بر حسب گر    Eويتامين 

 اسيد هاي چرب تك غير اشباع بر حسب گرم     Kويتامين 

  اسيد هاي چرب چند غير اشباع بر حسب گرم    B1ويتامين  
  بر حسب گرم 3 –اسيد هاي چرب امگا     نياسين 
  بر حسب گرم 6 –اسيد هاي چرب امگا     B6ويتامين 
  اسيد هاي چرب ترانس بر حسب گرم     اسيد فوليك 
 كلسترول بر حسب ميلي گرم     B12ويتامين  

 سديم     بيوتين 

 پتاسيم    فسفر 

 كربوهيدرات كل بر حسب گرم   كلر 

 شكر بر حسب گرم   منيزيوم   

  فيبر غذايي   سولفور   

 پروتئين بر حسب گرم   مس   

  Aويتامين    منگنز   

    B2ويتامين    كروم   

  Cويتامين     موليبدن   

  آهن     سلنيوم  

 كلسيم     كبالت   

 روي     فلورايد  

 پانتوتنيك اسيد     يد   

 فسفر     

 كيلو كالري است .  2000ارزش روزانه بر اساس رژيم غذايي 

 2000كالري                                                                                                    

 گرم                                                                              65كمتر از                                                                                      چربي كل  

 گرم                                                                          20                   اسيد هاي چرب اشباع                                 كمتر از                    

                              ميلي گرم                                            300كلسترول                                                  كمتر از                                     

 ميلي گرم                                                                              2400سديم                                                     كمتر از                                     

 گرم                                                                           300                                                                    كربوهيدرات كل                   
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 ٣٥

  
  جدول حقايق تغذيه اي بسته بندي هاي كوچك  قالب بندي – 3 – 2 –6

 هاي كوچك از قبيل شكالت ، تافي ، آدامس به كار مي رود. آرايه هاي زير به عنوان مثال در مورد بسته   

چربي كل  مقدار كالري ، مقدار كالري حاصل از چربي ،  گرم ماده غذايي ، 100جدول حقايق تغذيه اي در هر 
كلسترول اسيد هاي چرب ترانس ،   )، %DVاسيد هاي چرب اشباع بر حسب گرم (  ) ، %DVبر حسب گرم ( 
شـكر بـر حسـب گـرم (      )، %DV) ، كربوهيدرات بر حسب گـرم (   %DV) ، سديم (  %DVبر حسب گرم ( 

DV%  ،  ( ) پروتئين بر حسب گرمDV% (   ويتـامين ،A  )DV%   ويتـامين، (B2  )DV%   ويتـامين  (C  )
DV%  ) آهن ، (DV%  ) كلسيم ، (DV% ، (   ) رويDV% (  

 يلو كالري استك 2000ارزش روزانه بر اساس رژيم غذايي  DV*توضيح 

  
 حقايق تغذيه ايجدول 

 گرم ماده غذايي  100در هر 

  كالري                                                                                     كالري حاصل از چربي
    %DVارزش روزانه 

 چربي كل بر حسب گرم   

 اسيد هاي چرب  اشباع بر حسب گرم  

  هاي چرب ترانس بر حسب گرم  اسيد  
 كلسترول بر حسب ميلي گرم   

 سديم   

 پتاسيم  

 كربوهيدرات كل بر حسب گرم  

 پروتئين بر حسب گرم  

  Aويتامين   

    B2ويتامين   
  Cويتامين   

  آهن  

 كلسيم   

 روي   

  
  غذايي و ورزشي  -تغذيه اي مكمل هاي رژيمي  حقايق جدول  -6-2-4

و ... بهتـر اسـت جهـت     RDI  ،DVيـا   RDAاخص جهت مشخص نمودن اين موضـوع وجـود دارد نظيـر    چندين ش  
درج گردد كه همان ميزان پيشنهاد شـده و مجـاز روزانـه را بـراي مـواد مـوثره بـه         RDAمشخص نمودن اين موضوع 

% 100آن را به صورت  RDAوجود داشته باشد  cاز ويتامين  mg 60صورت درصد بيان مي دارد. اگر در فرآورده اي 
  گزارش مي كنند . 
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 ٣٦

  
  1يادآوري 

يا ... تعريف نشده است . بـا عالمـت ويـژه اي نظيـر ** مشـخص       RDA  ،DVبراي آن دسته از مواد مؤثره اي كه   
  تعيين نگرديده است. RDA  .DVبراي مواد مشخص شود « گردند و اين عبارت بيان گردد كه 

  
    ادعاهاي تغذيه اي   - 3 – 6

  نمي باشند :   اي د ذيل ادعاهاي تغذيهموار
  ذكر مواد در فهرست مواد متشكله  -
  ذكر مواد مغذي كه به عنوان قسمت الزامي برچسب تغذيه اي هستند .  -
  اعالم كمي و كيفي مواد مغذي خاص يا مواد متشكله بر روي برچسب چنانچه توسط مقررات ملي مورد نياز است .  -

  تذكر 
  . يه اي بر روي برچسب بسته بندي بايد با تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشدذكر ادعاي تغذ   

  
  ادعاي بدون....                                                      -1 – 3 – 6

اچيز از براي برچسب گذاري عاري از ( بدون ) يك ماده مغذي ، محصول بايد حاوي هـيچ مقـداري از و يـا مقـدار نـ       
  ماده مغذي باشد . 

بايد صحيح بوده و باعث گمراهي و نگراني مصرف كننده نشود و باعث برداشت نادرست در مـورد   "ادعاي بدون "  
تركيب و كيفيت غذا نشود و اجزا و موادي كه ادعا ميشود در محصول وجود ندارد بايد بـه طـور كامـل در مـاده غـذايي      

ليكن چنانچه افزودن ماده اي بـه محصـول   . ه غذا و يا اجزا تشكيل دهنده غذا اضافه شود نباشد و نبايد به طور مستقيم ب
تلقي نخواهد شد . همچنين عدم حضور يك جز تركيبي خاص ، يا يـك مـاده در    "ادعاي بدون "منع قانوني دارد به عنوان 

تلقـي نخواهـد شـد ماننـد : فاقـد       "بـدون ادعاي  "غذا به دليل اين كه اين ماده جزء خصوصيات ذاتي غذا نيست به عنوان 
  كلسترول در روغن هاي گياهي . 

مي باشد ، ادعا بايد توسط نتايج آزمايشگاهي و آناليتيكي تصـديق   "ادعاي بدون "وقتي كه توليد كننده خواهان درج   
  شده باشد و مقدار باقي مانده آن در زير سطح آستانه باشد و در برچسب مشخص شود . 

 كالري در هر سهم  5كمتر از  بدون كالري 

  گرم شكر در هر سهم  5/0بدون شكر كمتر از 

  ميلي گرم در هر سهم  5عاري از سديم كمتر از 

  گرم در هر سهم  5/0بدون چربي كمتر از 

  ميلي گرم در هر سهم  2بدون كلسترول كمتر از  
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 ٣٧

    ادعاي كم   -2 – 3 – 6
كـم   "درج ادعاي  دبراي ماده غذايي تجاوز كن DVون اين كه از درصد اگر يك فرد غذايي را به طور مكرر بخورد بد  

  بر روي برچسب آن ماده غذايي امكان پذير است .   "
  كالري و يا كمتر در هر سهم  40كم كالري 

  ميلي گرم و يا كمتر در هر سهم 120كم سديم  
  گرم و يا كمتر در هر سهم 3كم چربي 

 گرم يا كمتر اسيد چرب اشباع در هر سهم  2سترول و ميلي گرم يا كمتر كل 20كم كلسترول 

 
  )    LEANكم چرب و خيلي كم چرب ( - 3 – 3 – 6
  اصطالحي هستند كه براي توصيف مقدار چربي گوشت ، مرغ ، ماهي و گوشت شكار به كار مي رود .    
  100ميلي گرم كلسترول در هر  95گرم چربي اشباع شده و كمتر از  5/4كمتر از  گرم چربي ، 10كمتر از  :كم چرب 

  گرم . 
  ميلـي گـرم كلسـترول در هـر      95گرم چربي اشباع شده و كمتر از  2گرم چربي ، كمتر از  5خيلي كم چرب : كمتر از

 گرم .  100

  
  بخش ادعاهاي سالمتي  -4 – 3 –6

يكي بـراي  ژا حالـت فيزيولـو  هر گونه ادعا مبني بر پيشگيري ، تسكين ، معالجه و يا درمان يك بيماري ، اخـتالل و يـ    
  محصوالت غذايي ممنوع است .  

  
  بخش محصوالت پروبيوتيك يادعا هاي سالمت  - 1 -6-3-4
  ادعاهاي سالمت بخش عمومي  - 1 -6-3-4-1

 ، كـاهش كلسـترول   ، بهبود سالمت و كارآيي سيستم گوارشي، تنظيم و تقويـت سيسـتم ايمنـي    "استفاده از عبارات   
روي برچسب محصوالت پروبيوتيك بالمـانع مـي    بر"  افزايش ارزش تغذيه اي غذا حمل به الكتوز،كاهش عوارض عدم ت

  . باشد
   1تذكر 
ارايه هرگونه ادعاي سالمت بخش ديگر بجز عناوين قيد شده فوق ، فرآورده پروبيوتيك را مشمول خواص سـالمت     

  آموزش پزشكي ممنوع است. بخش اختصاصي مي كند و بدون كسب مجوز از وزارت بهداشت درمان و
   2تذكر 
در  " كاهش كلسترول"  درصد باشد استفاده از عبارت 5/0ورده پروبيوتيك بيش از آدر صورتي كه مقدار چربي فر  

  . ارتباط با خواص سالمت بخش عمومي مجاز نمي باشد
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 ٣٨

  غذايي و ورزشي  –مكمل هاي رژيمي  بخش يادعا هاي سالمت -2 – 4 – 3 – 6
غـذايي و ورزشـي    –اين فرآورده صرفاً مكمل رژيمـي   "غذايي و ورزشي درج عبارت  -مكمل هاي رژيميدر مورد   

در يك كادر مشخص روي برچسب محصوالت الزامي  "بوده و جهت تشخيص ، پيشگيري و درمان بيماري ها نمي باشد 
  است . 
  تذكر 
اظهارات مندرج مورد ارزيابي وزارت " ج عبارت در صورت وجود هر گونه ادعاي ثابت نشده و با رعايت بند فوق در  

  در يك كادر كامالً مشخص الزامي خواهد بود . "بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار نگرفته است
  
  بازنگري ادواري بر چسب گذاري تغذيه اي   -4 – 6

اقعيت هاي سـالمت عمـومي   به منظور تعيين فهرست مواد مغذي ، تكميل اطالعات ، به روز در آوردن و مطابقت با و  
          در صورت صالحديد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضوابط بر چسب گذاري تغذيـه اي هـر سـال بـازنگري     

  مي شود . 
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