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 9911سال رسان به سالمت در استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب

 دسته بندی کاال شماره استاندارد ملیعنوان و  مصادیق

 3232های آزمونها و روشویژگی -سوسیس و کالباس انواع سوسیس و کالباس گوشت و مرغ با درصدهای متفاوت
 کالباس انواع سوسیس و

های گوشتی و وردهآفر

 غذاهای آماده مصرف

 آوری شده با درصدهای متفاوتانواع گوشت عمل
ها و ویژگی ،آوری شده پختههای گوشتی عملرآوردهف

 7572های آزمون روش
 ژامبون

انواع ساندویچ حاوی سوسیس وکالباس )سایر ساندویچ و پیتزا 
 باشد(مشمول فهرست نمی

 7145ها ویژگی -آماده طبخپیتزای منجمد 
نواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس ا

 و ژامبون

 44352 های آزمونها و روشویژگی -فالفل .باشدسمبوسه فاقد استاندارد ملی می
انواع سمبوسه و فالفل آماده شده باروش 

 وری در روغن )صتعتی و صنفی(غوطه

- 
ها و ویژگی ،پیتزای پروسسپنیر  ،های آنشیر و فرآورده

 42731های آزمون روش
 پنیر پیتزای پروسس )تاپینگ پیتزا(

ا ب ،رنگ و بدون طعم، رنگی و بدوندار طعم انواع نوشابه گازدار
 ایمیوه.. ( و . و الیت و زیروسبک )قند و بدون قند، کم کالری، 

 بدون قند انواع نوشابه گازدار با یا 4373  هاویژگی -نوشابه گازدار

های شیرین و دهفرآور

 هانوشیدنی

- 
 های آزمونهای و روشویژگی، زاهای ورزشی و انرژینوشابه

1172 
 زانوشابه انرژی

 دارنوشیدنی مالت )ماء الشعیر( طعم 3357ها ویژگی ،نوشیدنی مالت -

 .باشدانواع آبمیوه و نکتار گازدار مشمول فهرست نمی

 

  -ازدارگمیوه ای  هاینکتارهای میوه و نوشیدنی –ها آبمیوه  
؛  (3325دون گاز): بهاویژگی ،گازای بدونمیوه هاینوشیدنی

 (41217گاز دار)

گاز با دار و بدونای گازهای میوهانواع نوشیدنی
 درصد و کمتر 37محتوای آب میوه 

 نیای و تزییغیر میوه یهاانواع شربت و نوشیدنی - -

 های یخی خوراکیفرآورده  2711 هاویژگی، خوراکی های یخیفرآورده مایع، منجمد و پودری در هر نوع بسته بندیاعم از 

 انواع پودر نوشیدنی فوری 1541های آزمون ها و روشویژگی ،پودر نوشیدنی فوری -
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 یبند دسته کاال یمل استاندارد شماره و عنوان قیمصاد

 نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار هایمنظور روغن
 هاروغن مصرفی خانوارروغن  7424

انواع سس ساالد پرچرب )مانند سس هزار جزیره، سس 
فرانسوی، سس تاتار، سس ایتالیایی و ... ( بجز نوع کم چرب و 

 کاهش یافته
 3171های آزمونها و روشویژگی -مایونز و سس ساالد

مایونز و سس ساالد و سس چرب )انواع سس پر
 درصد 23بیش از سفید( با چربی 

 سایرا قالم خوراکی

 

چیپس برگه و چیپس خاللی، سیب زمینی سرخ شده در   -
 های آزمونها و روشویژگی -روغن

 ،غالت و حبوبات ،های سرخ شده برپایه سیب زمینیفرآورده
 های آزمونها و روشویژگی

 زمینی سرخ شدهخاللی، سیبچیپس برگه و چیپس  -2511
های فرآورده -43377های آزمونها و روشویژگی -در روغن

ها و ویژگی -غالت و حبوبات -سرخ شده برپایه سیب زمینی
 های آزمونروش

های سرخ شده در روغن بر پایه وردهآانواع فر
سیب زمینی و غالت )چیپس سیب زمینی و 

 غالت(

های و ویژگی ،بلغور و آرد غالت های حجیم شده بر پایهفرآورده
 ای آزمونروش 

 هایویژگی ،های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالتفرآورده
 3333 های آزمونو روش

 ورده حجیم شده بر پایه ذرتآانواع فر

 های ترشیرینی  

های کاکائویی مانند شکالت صبحانه)نوتال(، انواع وردهآانواع فر
 دراژه، فراورده کاکائویی با مغزی ویفر 

 های کاکائوییوردهآفر 43343های آزمون ها و روشویژگی ،های کاکائوییفرآورده

 تافی و آبنبات 544 آزمونهای ها و روشویژگی ،تافی و آبنبات دار و انواع آبنباتای و  طعمای و غیرمیوهانواع تافی میوه

 

 


