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-2هدف
هدف از تدوين اين ضابطه تعيين حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده انواع آبميوه  ،آب سبزيجات و صيفي جات ،
نکتار و انواع نوشيدني  ،شربت  ،كنسانتره و پوره با رويکرد ارزيابي ريسک مي باشد.
-1دامنه عملکرد
اين ضابطه در مورد واحدهاي توليد كننده انواع آبميوه  ،آب سبزيجات و صيفي جات  ،نکتار گاز دار وبدون گاز ،انواع نوشيدني ميوه
اي گازدار و بدون گاز  ،نوشيدني برپايه عرقيات گياهي گازدار و بدون گاز ،نوشيدني چاي سرد  ،شربت بر پايه آبميوه و شربت بر پايه
عرقيات گياهي و شربت تزئيني ،انواع كنسانتره آبميوه  /آب سبزيجات و انواع پوره ميوه  /سبزي  ،نوشيدني هاي تخميري غير لبني
مانند چاي ،هويج و  ).....و نوشيدني بر پايه آبميوه حاوي بذر گياهان با رويکرد ارزيابي ريسک كاربرد دارد.
-9مسئولیت
مسئوليت اجراي اين ضابطه بر عهده كارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکي و مناطق آزاد تجاري و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده
معاونين غذا دارو و مديران نظارت در مناطق آزاد مي باشد.
 -0شرح اجرا
 -2-0شرایط فنی و بهداشتی عمومی
پياده سازي برنامه هاي پيشنيازي ) ) PRPsبه منظور حصول اطمينان از رعايت الزامات كلي بهداشتي در كارخانه بايد مطابق آخرين
تجديد نظر ضوابط و الزامات برنامه هاي پيشنيازي ) )PRPsبراي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي و
آشاميدني اجرا شود( .قابل دسترسي از طريق سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت )www.fda.gov.ir
 -1-0شرایط فنی و بهداشتی اختصاصی
 -2-1-0انبار شکر و سایر مواد پودری و مواد خشك
ويژگي هاي انبار بايد با استاندارد آئين كار سردخانه هاي مواد خوراكي به شماره  9911مطابقت داشته باشد.
 رطوبت نسبي دماي انبار بايد حداكثر  05درصد بوده و مجهز به وسيله اندازه گيري تغييرات رطوبت نسبي باشد. براي نگهداري شکر در انبار بايد از پالت ( فلزي  ،ضد زنگ و يا پالستيکي ) استفاده گردد.روش چيدن گوني هاي شکر در انبار بايد به طور مرتب بوده و رعايت حداقل  05سانتي متر فاصله از ديوارها و بر روي پالت با ارتفاع
حداقل  95سانتي متر رعايت گردد.
قبل از انتقال شکر به تانک فرموالسيون بايد از ميدان مغناطيسي (آهن ربا) يا  Metal Detectorعبور نمايد.
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 -1-1-0سردخانه زیر صفر و یا باالی صفر
جهت انبار كردن كنسانتره ها با توجه به دستورالعمل درج شده در برچسب محصول و شرايط نگهداري اعالم شده توسط توليدكننده
سردخانه زير صفر و يا باالي صفراستفاده مي شود واحدهاي توليد كننده آبميوه ،نکتار و  ....متناسب با ظرفيت توليد جهت نگهداري
مواد اوليه مصرفي (كنسانتره ،پوره  ،امولسيون ميوه و طعم دهنده ها و  )....به سرخانه زير صفر و باالي صفر تجهيز گردند.
تذكر :دماي سردخانه زير صفر حداقل  -99درجه سانتيگراد و مطابق آئين كار سردخانه هاي مواد خوراكي به شماره  9911باشد .و
ضمنا چنانچه واحد توليدي بسته بندي اسپتيک داشته باشد محصول مربوطه مي تواند در انبار معمولي نگهداري شود.
 -9-1-0سیلوهای نگهداری میوه
ظرفيت سيلوها بايد متناسب با نوع ميوه و ظرفيت واحد توليدي باشد .همچنين بايد جنس آن براي ميوه هايي نظير سيب و گالبي
از جنس بتن و براي ميوه هاي حبه اي مانند انگور ،آلبالو و توت فرنگي از جنس استيل ضد زنگ باشد.
یاد آوری مهم:
براي توليد آب سبزيجات و صيفي جات به اتاقک با قابليت شستشو و فضاي مجهز به تهويه خنک ؛ جهت نگهداري سبزي و صيفي
جات تا قبل فرايند توليد مورد نياز است
وجود مکان با تهويه مناسب و داراي ظروف پلي اتيلني بزرگ درب دار جهت دپو موقت ضايعات سبزي و ميوه ،الزامي است.
 -5تجهیزات خط تولید
ويژگي هاي محصول توليد شده  ،بايد با ويژگيهاي محصول نهايي ذكرشده در استانداردهاي ملي (در صورت عدم وجود استاندارد ملي،
استاندارد هاي بين المللي مورد تاييد اين سازمان )و يا ضوابط اعالم شده از سوي اين سازمان مطابقت داشته باشد.
 -2-5حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آبمیوه ،نکتار و نوشیدنی ( از میوه تازه یا قسمت های خوراکی سبزی و
صیفی جات) و پوره
 سيلو جهت تحويل و ذخيره ميوه يا مکاني با تهويه مناسب جهت دريافت سبزي نقاله باالبر مجهز به دوش آب ميز شستشوي غلطکي با آب افشان يا هليس مشبک با آب افشان ميز سورتينگ تسمه اي مخزن آنزيم به همراه پمپ دوزاژ مش آنزيم كه به دستگاه خرد كن مرتبط است. خرد كن ( با توجه به نوع ميوه ) -مش هيتر ( با توجه به نوع ميوه مانند آلبالو و انگورقرمز)
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 مش تانک دستگاه پرس جهت آبگيري سيلو با مخزن تفاله و تجهيزات مربوطه مخزن ذخيره آبميوه خام پاستوريزاتور(درصورت توليد آبميوه شفاف) مخازن آنزيم زني ( درصورت توليد آبميوه شفاف) فيلتراسيون به كمک دستگاههايي از قبيل فيلتر خالء  ،فيلتر پرس ،فيلتر كاغذي و اولترا فيلتراسيون و نظاير آن ( با توجه به نوعمحصول)
 مخازن آبميوه صاف شده هواگير (درصورت نياز) پاستوريزاتور لوله اي  ،صفحه اي (بسته به نوع محصول) يا تونلي پركن (  Hot Fillingو يا ) Cold Filling دربندي اتوماتيک تونل و يا حوضچه خنک كن و دمنده هوا ( جهت خنک كردن و خشک كردن بطري ها) درصورت استفاده از سيستمHot Filling
 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي ني چسبان درصورت نياز بسته بندي ثانويه دركارتن يا شرينگ بطري شور و يا قوطي شور وان شستشو براي شستشو سبزي و صيفي جاتتجهيزات تهيه بخار و آيس بانک تجهيزات تصفيه آب و توليد آب اشاميدني با ويژگي هاي مندرج در استاندارد ملي به شماره  RO(9501و )....تذکر 2
براي توليد پوره از تجهيزات فوق و با توجه به آخرين تجديد نظراستانداردهاي مربوطه استفاده مي شود.
تذکر 1
براي انتقال مايعات در خط توليد آبميوه از پمپ هاي سانتريفوژي استفاده مي شود.
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تذکر 9
درخصوص آب ميوه هاي ذيل عالوه بر تجهيزات فوق دستگاههاي ذكر شده نيز مورد نياز مي باشد:
 براي آب انگور ،دستگاه خوشه گير انگور الزامي است. براي آب آلبالو دستگاه هسته گير آلبالو الزامي است.براي آب انار ،دستگاه انار دانه كن الزامي است. براي آب مركبات ،تجهيزات زير مورد نياز است: دستگاه برس زنيدستگاه پوست گير(اختياري) دستگاه اسانس گير دستگاه آبگيري صافي دستگاه سانتريوفوژ براي صاف شدن نهايي ( دستگاه روغن گير) – در اين دستگاه روغنهاي وارد شده به آب ميوه كه عمدتاًد -ليمونن است  ،دردماي  05درجه سانتي گراد با تبخير 1تا  0درصد آبميوه جدا مي شود .دراين دستگاه اكسيژن موجود در آب ميوه
نيز جدا مي شود.
-9-5حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آبمیوه  ،نکتار و انواع نوشیدنی بازسازی شده از کنسانتره
 مخزن از جنس  ،استيل دوجداره زنگ نزن مجهز به همزن جهت تهيه شربت ( آب و شکر) مخزن از جنس  ،استيل زنگ نزن مجهزبه همزن ( مخلوط كردن مواد اوليه ) فيلتر يا صافي هواگير مخزن ذخيره (باالنس تانک) قبل از پاستوريزاسيونمخزن فرموالسيون مجهز به همزن پاستوريزاتور پركن (  Hot Fillingويا )Cold Filling دربندي اتوماتيک -تونل و يا حوضچه خنک كن و دمنده هوا ( جهت خنک كردن و خشک كردن بطري ) درصورت استفاده از سيستم

Hot Filling
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 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي (جت پرينتر و ليبل زن) ني چسبان درصورت نياز بسته بندي ثانويه دركارتن يا شرينگبطري شور و قوطي شور-0-5حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید نکتار از میوه تازه
درصورتي كه نکتار را از ميوه تازه تهيه نمايند ،تجهيزات مورد نياز براي توليد نکتار هر ميوه ،مشابه با تجهيزات بخش توليد آبميوه
(ازميوه تازه) به انضمام تجهيزات ذيل مي باشد:
 مخزن از جنس جهت تماس با مواد غذيي ( استيل ضد زنگ ) دو جداره مجهز به همزن جهت تهيه مخلوط آب و شکر مخزن از جنس مناسب جهت تماس با مواد غذيي  ،استيل زنگ نزن مجهز به همزن ( مخلوط كردن مواد اوليه و فرموالسيون) مخزن ذخيره نکتار هواگير پاستوريزاتور پركن (  Hot Fillingو يا )Cold Filling دربندي اتوماتيک تونل و يا حوضچه خنک كن و دمنده هوا ( جهت خنک كردن و خشک كردن بطري) درصورت استفاده از سيستم Hot Filling دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي ني چسبان درصورت نياز بسته بندي دركارتن يا شرينگ محلي براي توليد گازمايع ) (CO2از نوع مناسب براي مصرف در مواد غذايي (چنانچه در كارخانه توليد مي شود) و يا محلي مناسببراي نگهداري سيلندر هاي گاز مايع در صورت تامين گاز مورد نياز
 مکان مناسب با تهويه هوا جهت توليد (پريفورم) و تزريق و دمنده هوا به داخل پريفورم جهت توليد بطري  PETو درب آن (درصورت توليد در كارخانه)
تذکر
در صورتيکه هريک از محصوالت بصورت گازدار توليد شوند تجهيزات زير بعد از مرحله پاستوريزاتور مورد نياز خواهد بود:
 دستگاه خنک كننده -دستگاه تزريق گاز (كربو كولر)
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 پركن (  Hot Fillingو يا ) Cold Filling دربندي اتوماتيک تونل و يا حوضچه خنک كن و دمنده هوا ( جهت خنک كردن) درصورت استفاده از سيستم Hot Filling دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي ني چسبان درصورت نياز بسته بندي دركارتن يا شرينگ-5-5حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید کنسانتره
كنسانتره يا عصاره تغليظ شده را از تغليظ آب ميوه در خالء نسبي بدست مي آورند .تجهيزات مورد نياز براي توليد كنسانتره  ،شامل
لوازم و تجهيزات توليد آبميوه (ازميوه تازه) به انضمام تجهيزات ذيل مي باشد:
 اواپراتور تحت خالء به انضمام تجهيزات جانبي آن سيستم خنک كننده مخازن ذخيره كنسانتره ميوه مجهز به همزن جهت يکنواخت سازي آن پمپ تخليه كنسانتره پركن -6-5حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شربت
 مخزن از جنس مناسب جهت تماس با مواد غذايي استيل زنگ نزن براي تهيه شربت ( آب  +شکر) مخزن از جنس استيل زنگ نزن دو جداره جهت پخت ميوه مناسب جهت تماس با مواد غذايي ( درصورت تهيه شربت ميوه ) مخزن فرموالسيون صافي هواگير(درصورت نياز) پاستوريزاتور پركن كانال يا ريل متحرك و دوش آب براي شستشوي ظروف پر شده دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي (جت پرينتر و ليبل زن)-دستگاه متال دتکتور
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تجهيزات تهيه بخار بطري شور و شيشه شوریادآوری
جهت آگاهي از ويژگيهاي محصول به آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي موجود و در صورت عدم وجود استاندارد ملي ،از سازمان
غذا و دارو استعالم شود.
-7-5حداقل الزامات تجهیزات خط تولید نوشیدنی های تخمیری
سوش مصرفي بايد صنعتي بوده و جزء ليست  GRASسازمان  FDAو  Food Gradeباشد. توليد در بيوراكتور انجام شود به نحويکه محصول در تماس با محيط نبوده و هوادهي بصورت اتوماتيک انجام شود.توليد به صووورت بچ بوده و در پايان هر سووري سوواخت CIP ،كامل انجام و جهت سووري سوواخت بعدي سووويه جديد تلقيف و كيفيتمحصول نهايي بايستي در سه توليد آزمايشي قبل از صدور پروانه بهداشتي ساخت يکسان باشد.
واحد توليدي مي بايست مجهز به دستگاه فيلتراسيون و پاستوريزاسيون باشد.-الکل اتيليک در طي توليد محصول و نگهداري فرآورده نهايي نبايد توليد شده و در حد صفر باشد.

 -6حداقل الزامات کنترل کیفیت آزمایشگاهی
تجهيزات آزمايشگاهي بايستي بر اساس مستندات اداره كل آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و يا تجهيزات
مورد نياز جهت انجام آزمون هاي مندرج در استاندارد ملي مربوطه باشد.

