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 -0هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل اجرايی تعیین الزامات فنی و بهداشتی مورد نیاز در تولید و واردات فراورده های غذايی است که به
طور اختیاری با ريز مغذی ها و ترکیبات عملگرا و يا میکروارگانیسم های پروبیوتیک فرمول بندی می شوند.

 -2دامنه عملکرد
اين ضابطه در خصوص تمامی فراورده های تولیدی و وارداتی با ادعای غنی شده با ريز مغذی ها و ادعاهای عملگرا به غیر از غذاهای
فرموله شده برای کودکان زير دو سال کاربرد دارد .ضمنا" محصوالت خام کشاورزی و دامی و فرآورده هايی که جهت افزايش ارزش
غذايی خود از طريق دام و خاک و ...غنی می شوند ( )Biofortificationمشمول اين دستورالعمل نمی باشند.

 -8مسئولیت
مسئولیت اجرايی اين دستورالعمل بر عهده کارشناسان سازمان غذا و دارو واحدهای تابعه تفويض اختیار شده می باشد و ناظر بر حسن
اجرای آن مدير کل نظارت بر فرآورده های غذايی و مديران واحدهای تابعه می باشند.

-4تعاریف
-0-4غنی سازی)(Fortification
افزودن ريز مغذی ها در مقاديری باالتر از آنچه به طور طبیعی در غذا موجود است ،به منظور پیشگیری و اصالح کمبود ناشی از يک
يا چند ماده مغذی که در کل جامعه يا گروه های خاصی از جمعیت وجود دارد ،ماده مغذی افزوده شده ممکن است در غذای اولیه
وجود داشته يا نداشته باشد.
-2-4غنی کننده ()Fortificant
ماده افزوده شده که با هدف غنی سازی يا تولید مواد غذايی عملگرا به حامل غذايی افزوده می شود و به سه دسته زير تقسیم می
شوند:
ريز مغذی ها :شامل ويتامین ها و امالحمواد عملگرا شامل  :پری بیوتیک ها  ،فیتواسترول ها ،اسید های چرب امگا ،3لینولئیک اسید کونژوکه ،فالونوئید ها ،انواع فیبر محلولو نامحلول ،لیکوپن
میکروارگانیسم های پروبیوتیک-8-4حامل غذایی)(Food Vehicle
ماده غذايی که می تواند هر يک از مواد مشمول بند  2-4به آن افزوده شود و بالقوه يا بالفعل آسیب رسان برای سالمت نباشد و دست
کم ارزش تغذيه ای پايه برای سالمتی انسان را داشته باشد.
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-4-4غنی سازی اختیاری )(Voluntary Fortification
غنی سازی يک ماده غذايی با مواد مشمول بند  2-4که به واسطه درخواست های موردی کارخانه های تولید کننده و بر اساس ضوابط
و دستورالعمل های جاری و پس از کسب مجوز انجام می پذيرد.
 -5-4غنی سازی اجباری ( )Mandatory Fortification
غنی سازی يک ماده غذايی با مواد مغذی در سطح ملی بر اساس سیاست های جاری کشوری به منظور حذف يا بهبود وضعیت کمبود
يک يا چند ماده مغذی معین است .مانند :غنی سازی نمک با يد.
-6-4اندازه سهم)(Serving Size
مقداری از فرآورده غذايی که به طور معمول توسط افراد جامعه در يک وعده مصرف می شود .اعالم مواد مغذی بايد در هر سهم باشد.
در صورتی که يک ماده غذايی سهم نداشته باشد ،بايد در  011گرم از فرآورده درج شود( .اندازه سهم برخی از مواد غذايی در جدول 3
آورده شده است)
-0-4ریز مغذی ها ()Micronutrients
به مواد مغذی اطالق می شود که بدن برای تنظیم اعمال فیزيولوژيکی و واکنش های بیوشیمیايی به دريافت مقادير اندک آن ها نیاز
دارد که شامل ويتامین ها و مواد معدنی هستند.
-3-4غذاهای عملگرا)(Functional Foods
غذاهای عملگرا و يا فراسودمند غذاهايی هستند که عالوه بر ارزش تغذيه ای پايه ،دست کم دارای يک ويژگی مشخص و به اثبات
رسیده ارتقای سالمت و پیشگیری کننده بیماری باشد.
-9-4پروبیوتیک ها ()Probiotics
میکروارگانیسم های زنده ای هستند که دريافت آن ها از طريق خوراکی به تعداد کافی و الزم می تواند موجب بروز اثرات سالمت
بخش در میزبان شود.
-01-4پری بیوتیک ها Prebiotics
ترکیباتی عموما" اولیگوساکاريدی يا پلی ساکاريدی هضم ناپذير يا اندکی هضم پذير بر اثر آنزيم های گوارشی انسان هستند.
 -00-4سین بیوتیک ها ()Synbiotics
فرآورده هايی که به طور توام دارای دو عامل پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هستند .کاربرد توام دو عامل يادشده با هدف ايجاد هم
افزايی در اثرات سالمت بخش آن ها صورت می گیرد.
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-02-4پست بیوتیک ها ()Postbiotics
پست بیوتیکها شامل متابولیت ها و يا اجزای ديواره سلول آزاد شده توسط پروبیوتیکها هستند .متابولیتها ترکیباتی هستند که طی
فرآيند تخمیر باکتریهای پروبیوتیک تولید میشوند .پستبیوتیک ها بر روی سالمت میزبان تاثیر گذارند.
انواع مختلفی از پست بیوتیکها وجود دارند که از آن جمله میتوان به آنزيم  ،پپتید  ،اسید تیکوئیک و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه
مانند استات ،بوتیرات و پروپیونات اشاره کرد.
-08-4قابلیت زیستی ()Viability
درجه زنده و فعال بودن میکروارگانیسم های پروبیوتیک در هر مرحله از ماده غذايی از تولید تا مصرف است .اين ويژگی اغلب از راه
شمارش تعداد سلول های زنده پروبیوتیک در محیط کشت تعیین می شود.
 -04-4دریافت روزانه ()Daily value
درصد مقدار دريافت روزانه ( ) %DVمقادير مواد مغذی در يک سهم از غذا را نشان می دهد و مبتنی بر مقادير توصیه شده روزانه
مواد مغذی (بر حسب گرم ،میلی گرم يا میکرو گرم) است.
 -05-4مقادیر نیاز روزانه مرجع (Nutrient Reference Values Requirements)NRVs-R
مقادير توصیه شده مرجع مواد مغذی که دريافت آن مقادير ،برای تندرستی افراد در مراحل مختلف زندگی توصیه می شود .اين مقادير
توسط کدکس مواد غذايی با هدف يکسان سازی برچسب گذاری غذاهای فرآيند شده تعريف شده است .اين مقادير برای همه افراد سه
سال و باالتر کاربرد دارد.

 -5شرح اجرا
 -0-5اصول پایه برای غنی سازی و تولید مواد غذایی عملگرا
-0-0-5ريز مغذی ها و مواد عملگرا و میکروارگانیسم های پروبیوتیک بايد با توجه به امکان وجود طبیعی آنها در منابع غذايی ديگر
در مقاديری به غذاهای حامل اضافه شوند که منجر به بیش دريافت ،دريافت نامعلوم يا گمراهی مصرف کننده نشوند.
-2-0-5افزودن ريز مغذی ها و مواد عملگرا به مواد غذايی بايد به نحوی باشد که موجب اختالل در متابولیسم ساير مواد مغذی و
بروز عوارض جانبی نشود ،به طور مثال اضافه شدن فلزات دو ظرفیتی مثل آهن و روی به مواد غذايی حاوی اسید فیتیک مثل سبوس
خام ،ولیکن در صورتی که سبوس فرآوری شده و اسید فیتیک آن غیر فعال شده باشد غنی سازی بال مانع است.
-3-0-5ريز مغذی ها و مواد عملگرا افزوده شده بايد از نظر بیولوژيک زيست فراهمی قابل قبول در فرآورده نهايی داشته باشد.
-4-0-5افزودن ريز مغذی ها و مواد عملگرا به مواد غذايی نبايد تغییر غیر قابل پذيرش در ويژگی های حسی مواد غذايی ايجاد
کند.
-5-0-5تولید و بسته بندی ماده غذايی مورد نظر در محل واحد تولیدی انجام شود.
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 -6-0-5غنی سازی يا افزودن مواد موثر يا ذکر شده در دستورالعمل مربوطه بايد از نظر نوع و مقدار ماده افزوده شده ،مطابقت فرمول
بندی و انتخاب فرايند به نحوی باشد که ماده افزوده شده طی مراحل فرآوری ،نگهداری ،توزيع ،پخت در خانه و مصرف در غذا پايدار
بماند .به عنوان مثال :ويتامین  B12در محیط های اسیدی ناپايدار است ،يا در غنی سازی ماکارونی با ويتامین  ،B1ممکن است از
میزان آن طی فرايند پخت و آبکش کاسته شود.
-7-0-5افزودن ريز مغذی ها و مواد عملگرا بايد به نحوی باشد که موجب فريب يا گمراهی مصرف کننده در خصوص ارزش تغذيه
ای آن فرآورده نشود.
-8-0-5امکان اندازه گیری ريز مغذی ها و مواد عملگرا افزوده شده و شناسايی و اندازه گیری آن بايد در اداره کل آزمايشگاه غذا و
دارو يا آزمايشگاههای همکار سازمان غذا و دارو وجود داشته باشد.
-9-0-5مقادير افزوده شده از غنی کننده ها يا مواد عملگرا بر اساس اطالعات بررسی مصرف مواد غذايی ،مقدار مرجع ماده مغذی
از حامل انتخاب شده می باشد.
 -5-0-01در خصوص میکروارگانیسم های پروبیوتیک ،مستندات معتبر علمی مبنی بر دارا بودن خصوصیات پروبیوتیک و ايمن بودن
آن از طرف واحد تولیدی يا شرکت تولید کننده در کشور مبداء به سازمان غذا و دارو يا معاونت های غذا و دارو ارائه گردد و به تايید
اداره کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو برسد.
 -5-0-00جهت مطالعه نکات تکمیلی که کارخانجات تولیدی مواد غذايی غنی شده و عملگرا بايد رعايت کنند به بند  4-5مراجعه
شود.
-2-5ادعاهای تغذیه ای برای مقادیر ریز مغذی ها و عملگرا
در صورتی يک ماده غذايی می تواند به عنوان منبع يک ماده مغذی به شمار می رود که  05درصد مقدار NRV

0

ريز مغذی مورد نظردر يک سهم از محصول نهايی و در صورتی می تواند به عنوان سرشار و يا غنی از يک ماده مغذی به شمار
می رود که  31درصد مقدار  NRVرا تامین نمايد و بايد با جدول شماره  0مطابقت داشته باشد .ضروری است مقدار دقیق آن بر
روی برچسب مواد غذايی درج گردد .همچنین مقادير اضافه شده تا پايان زمان ماندگاری محصول توسط آزمايشگاه مورد تايید
سازمان غذا و دارو به اثبات رسیده باشد.

)- Nutrient reference value(NRV
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-8-5انتخاب نوع ماده غذایی به عنوان حامل در غنی سازی
غنی سازی عموما" در غذاهای فرآوری شده صورت می گیرد و افزودن ريز مغذی ها و مواد عملگرا به مواد غذايی زير ممنوع است:
-0-3-5کلیه کاالهای آسیب رسان مطابق آخرين فهرست مصوب شورای عالی سالمت وزارت بهداشت (پیوست شماره .)7
 -2-3-5فرآورده هايی که نوار مربوط به قند ،چربی ،نمک و اسید های چرب ترانس در چراغ راهنما قرمز رنگ می شود ،الزم
است موضوع در اداره کل نظارت بر مواد خوراکی آشامیدنی مطرح تا در کمیته های علمی-تخصصی غنی سازی مواد غذايی مطرح
و تصمیم گیری گردد.
يادآوری  -0غنی سازی انواع فراورده های لبنی( کم چرب ،نیم چرب ،چرب و پر چرب ) با ويتامین  ،D3مطابق با جدول گروه بندی
شیر ،ماست ،پنیر و دوغ در استاندارد های ملی ايران به ترتیب به شماره های  6629 ،695 ،93و  2453طبق مصوبه کمیته کشوری
غنی سازی مواد غذايی به استثنای محصوالت خامه ای بالمانع است.
يادآوری  -2مقادير کلیه ريز مغذی های افزوده شده به فرآورده ها به صورت درصد  NRVدر هر سهم از محصول نهايی هم در پروانه
ساخت و هم در لیبل اعالم گردد.
يادآوری  -3غنی سازی بیش از  31درصد مورد تايید اداره کل فراورده های غذايی و آشامیدنی نمی باشد.
يادآوری  -4در مورد فرآورده های لبنی که قصد غنی سازی با کلسیم را دارند الزم است عالوه بر کلسیم با ويتامین D3نیز غنی شوند.
يادآوری  -5غذاهايی ( محصول نهايی آماده مصرف) که به طور طبیعی دارای ريز مغذی ها يا مواد عملگرا در حدی که  31 %مقدار
 NRVرا تامین می کنند (مطابق بند  )3-5ذکر عبارت "به طور طبیعی سرشار از  "...منوط به تائید اداره کل آزمايشگاه های مرجع
کنترل غذا و دارو و يا آزمايشگاه های مورد تائید آن ،بالمانع می باشد.
 -4-5نکاتی که کارخانجات تولیدی مواد غذایی غنی شده و عملگرا باید رعایت کنند
 -0-4-5افزودن ريز مغذی ها و ترکیبات عملگرا به مواد غذايی بايد با دقت پايش و کنترل شود .برخی از اين مواد به شدت نسبت به
اکسیداسیون ،گرما  ،نور و ديگر شرايط محیطی حساس هستند .بنابراين عالوه بر کنترل مقادير افزوده شده در محصول نهايی ،الزم
است ،مقادير آن ها تا پايان مدت ماندگاری با شرايط نگهداری تعريف شده ،پايش و کنترل شود .بنابراين کارخانجات تولیدی مواد
غذايی نیاز به تکوين و ارايهی روش هايی دارند ،تا میزان ويتامین ها ،امالح و ساير ترکیبات عملگرا افزوده شده در ماده غذايی نهايی
را تا پايان مدت ماندگاری آن مشخص کنند.
 -2-4-5موادمغذی و عملگرا در مقادير بسیار کم مورد نیاز و فعال هستند و به مواد غذايی در مقادير بسیار اندک افزوده می شوند.
بنابراين ،اين مواد بايد به شکل يکنواخت در کل ماده غذايی حامل پخش شوند.
 -3-4-5هرگونه فرمول بندی جديد و نو آورانه برای غنی سازی يا تولید غذاهای عملگرا منوط به ارايهی اطالعات علمی کامل در
خصوص اثربخشی (با همکاری مراکز تحقیقاتی معتبر) ،روش اجرايی ،روش های پايش ،روش صحیح و دقیق اندازه گیری ريز مغذی و
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يا ماده موثره مورد نظر با تائید اداره کل آزمايشگاه های غذا و دارو و يا يکی از آزمايشگاه های همکار يا آکروديته (شناسايی ،جداسازی
و اندازه گیری ) و پايداری آن در انتهای تاريخ مصرف ،قبل از صدور پروانه ساخت از سوی واحد تولیدی می باشد.
-4-4-5کارخانه های درخواست کننده بايد از ارزيابی برنامه های پیش نیازی ( )PRPحداقل  081امتیاز را کسب کرده باشند و دارای
سیستم  HACCPمورد تايید معاونت غذا و داروی ذيربط باشند.
 -5-4-5کارخانجات درخواست کننده تولید اين مواد غذايی بايد مجهز به دستگاه های آزمايشگاهی با قابلیت آنالیز ماده غذايی حامل
از نظر تشخیص و اندازه گیری مواد غنی کننده يا عملگرا باشند .و يا از آزمايشگاه های مورد تائید سازمان غذا و دارو با دامنه تخصصی
مرتبط خريد خدمت نمايند.
 -6-4-5نمونه های وارداتی بايد نتايج آزمون ريز مغذی ها و يا مواد موثره مورد نظر ،از آزمايشگاه های تايید صالحیت شده عضو
 ILACدر دامنه تخصصی مرتبط ارائه نمايند .در طی مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود با يکی از آزمايشگاه های مورد تايید سازمان
غذا و دارو با توانمندی انجام آزمون های تخصصی مرتبط قرارداد منعقد و نتايج آن بصورت  3ماه يکبار اعالم گردد .جهت تمديد مجوز
بهداشتی ورود ارائه نتايج  PMSمربوط موارد مزبور الزامی است.
 -7-4-5سال اول تولید فرآورده های غنی شده يا عملگرا بايد مستندات کنترل و پايش اين فرآورده ها هرسه ماه به معاونت غذا و
داروی ذيربط ارسال شود .برای دو سری ساخت اول طبق اصول علمی بتوانند پايداری مواد موثر اضافه شده تا انتهای تاريخ انقضای
مصرف آن اثبات کند.
 -8-4-5وجود دستورالعمل های ) (SOPبرای انجام نمونه برداری  ،نحوه و زمان نمونه برداری در کارخانه الزامی است.
 -9-4-5متناسب با تاريخ انقضا يا بچ تولیدی و نه صرفا زمان خاص ،از کلیه نتايج آزمايشات مقدار مواد موثر افزوده موجود در فرآورده
نهايی بايد هر  3ماه يکبار يک رونوشت به واحد های تابعه نظارت بر مواد غذايی استان ها ارسال شود.
 -01-4-5کارخانه های تولیدی بايد تمامی مستندات مربوط به ارزيابی تامین کننده مواد مغذی و عملگرا ،آزمايشات و فرآيندهای
انجام شده را ثبت و نگهداری نمايند.
 -00-4-5پايداری ريزمغذی ها در فرآورده نهايی بايد با توجه به نوع حامل غذايی و فرآيند تولید ،شکل شیمیايی انتخابی و زمان و
مرحله افزودن آن به حامل ،بر اساس استاندارد های موجود و با در نظر گرفتن اولويت به دقت مشخص شود.
 -02-4-5کارخانجات تولیدی بايد شرايط نگهداری ماده اولیه غنی کننده ،نظیر نگهداری در انبار سرد را رعايت کنند.
 -5-4-03فرآورده های پروبیوتیک بايد در شرايطی حمل ونقل و انبارش شوند که قابلیت زيستی و تعداد میکروارگانیسم های زنده آن
دچار تغییر محسوسی نشود که شرايط نگهداری با توجه به فرآورده مورد نظر متغیر است .
 -04-4-5ضمن اينکه کلیه مواد اولیه مورد مصرف در غنی سازی بايد دارای شناسنامه در واحد تولیدی باشند ،ويتامین ها و امالح و
مواد عملگرا افزوده مورد نظر بايد برگه آنالیز و خصوصیات مندرج در کتب مرجع نظیر  FCC, BP,و  USP، ECرا داشته باشند.
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 -05-4-5در خصوص استفاده از باکتری های پرو بیوتیک تولید کننده موظف است جنس،گونه و سويه ی استفاده شده را اعالم و
معاونت غذا و داروی ناظر در پروانه ساخت قید نمايد.
 -06-4-5مبنای تصمیم گیری برای صدور پروانه ها مقادير اندازه گیری و اعالم شده توسط آزمايشگاه های مورد تايید سازمان غذا و
دارو می باشند.
 -5 -5جنس ها و گونه های متداول پروبیوتیک ها درتولید غذاهای عملگرا
در انتخاب میکروارگانیسم های پروبیوتیک موارد زير حائز اهمیت است.
 -0-5-5ايمنی میکروارگانیسم های پروبیوتیک بايد اثبات شده باشد .و در فهرست  QPS2قرار گرفته باشد .اسامی برخی از باکتری
های پروبیوتیک بر اساس اطالعات  EFSAو مرجع شاخص ارزيابی ايمنی میکروارگانیسم ها ( )QPSدر جدول  5ارائه شده است.
 -2-5-5به راحتی در مقیاس صنعتی قابل تولید باشد.
 -3-5-5در تولید و نگهداری غذا زنده بماند.
 -4-5-5شرايط دستگاه گوارش میزبان را تحمل نمايد.
 -5-5-5پس از مصرف اثرات سالمت بخش بر میزبان داشته باشد.
 -6-5-5توجه به آخرين ويرايش استانداردهای ملی ايران به شماره  09459با عنوان میکروارگانیسم های پروبیوتیک و  22105با
عنوان ارزيابی میکروارگانیسم ها در غذا ،ويژگی و روش های آزمون الزامی می باشد.
يادآوری -6در انتخاب جنس و گونه میکروارگانیسم پروبیو تیک برای ماده غذايی مورد نظر بايد به ويژگی ماده غذايی و مطابقت آن با
ويژگی جنس و گونه پروبیوتیک توجه شود.
يادآوری -7به دلیل گوناگونی میکروراگانیسم های پروبیوتیک و افزايش رو به رشد شناخت سويه ها ،گونه ها و جنس های جديد اين
میکرورگانیسم ها در صورتی که واحد تولیدی درخواست تولید يا واردات باکتری با ادعای پروبیوتیک بودن را داشته باشد بررسی مدارک
و مستندات الزم در خصوص ادعای پروبیوتیک بودن جنس ،گونه يا سوش جديد و تصمیم گیری در اين خصوص در کمیته علمی غنی
سازی سازمان غذا و دارو بر اساس  EFSAو استاندارد های بین المللی انجام میگیرد.
 -6-5حداقل قابلیت زیستی باکتری های زنده موجود در فرآورده نهایی
حداقل قابلیت زيستی باکتريها در مواد غذايی تا پايان دوره ماندگاری فرآورده بايد  016 cfu/g3باشد(.بر اساس کدکس مواد غذايی)

Qualified presumption of safety
)Colony forming units( number of viable bacteria
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 -6برچسب گذاری غذاهای غنی شده و عملگرا
عالوه بر رعايت موارد موجود در ضابطه برچسب گذاری مواد غذايی ( آخرين ويرايش) موارد زير بايد در برچسب فرآورده لحاظ گردد:
-0-6تعداد سهم فرآورده غذايی در هر بسته
-2-6اندازه سهم فرآورده غذايی بر اساس وزن برای غذاهای جامد و بر اساس حجم برای غذاهای مايع
-3-6کالری فرآورده به ازای هر سهم
-4-6مقدار و نوع ريزمغذی و مواد عملگرا موجود در هر سهم تا پايان زمان ماندگاری فرآورده
-5-6در هر فرآورده میزان ماده افزوده شده غنی کننده يا عملگرا روی لیبل محصول به صورت درصد  NRVدر هر سهم عنوان شود.
يادآوری -8رعايت بند  5-7بسیار قابل اهمیت و الزامی می باشد.
 -6-6در مورد غذاهای غنی شده با پروبیوتیک ها ذکر نام جنس و گونه باکتری و تعداد باکتری ها در هر سهم الزامی است.
-7-6اگر غذای حامل ،آماده مصرف نباشد و پس از مخلوط کردن با آب يا ساير مايعات تهیه و آماده مصرف می شود ،مقدار ماده مغذی
4افزوده شده بايد به صورت درصد  NRVبرای آ ن مقداری که در هر بار مصرف برای آماده سازی برداشت می شود در برچسب ذکر
شود.
-8-6اگر غذای حامل آماده برای مصرف نباشد و بصورت پرمیکس و يا ماده اولیه جهت فرموالسیون ساير فرآورده ها استفاده می شود،
الزم است مقدار ماده مغذی موجود در هر  011گرم از فراورده مزبور اعالم شود و دوز پیشنهادی برای فرموالسیون به نحوی اعالم
شود که با جدول شماره  0مطابقت داشته باشد.
 -9-6نوع میکروارگانیسم های مورد استفاده (جنس و گونه) و تعداد کلی باکتری های پروبیوتیک موجود در فرآورده که بايد تا پايان
اتمام تاريخ انقضای مصرف حفظ شود روی برچسب فرآورده ها ذکر گردد.
 -01-6در صورتی که ترکیب مورد نظر برای گروه های خاص جمعیتی يا بیماران خاص دارای محدوديت مصرف هستند ،بايد بر روی
برچسب به صورت هشدار نوشته شوند.
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 -0مستندات مرتبط
 -0-7پیوست اطالعاتی  -0جدول مقادير ويتامین ها و مواد معدنی در يک سهم از فرآورده خوراکی آشامیدنی
-2-7پیوست اطالعاتی -2جدول مقادير قابل قبول ترکیبات عملگرا (به جز پروبیوتیک ها) در يک سهم از فرآورده خوراکی آشامیدنی
-3-7پیوست اطالعاتی  -3جدول لیست انواع ترکیبات ويتامین و مواد معدنی که به منظور غنی سازی به حامل های مواد غذايی بر اساس
رعايت استاندارد های  EP ،USP ، FCCيا  BPمی توان افزود.
 -4-7پیوست اطالعاتی -4جدول اطالعات اندازه های سهم مواد غذايی
-5-7پیوست اطالعاتی - 5جدول  QPSبر اساس EFSA2016
-6-7پیوست اطالعاتی  -6استانداردهای ملی و مصاديق فهرست نهايی کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به جهت منع
تبلیغات در سال 0398
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پیوست اطالعاتی -0جدول مقادیر ویتامین ها و مواد معدنی در یک سهم از فرآورده 4خوراکی آشامیدنی
نوع ویتامین ها
ويتامین(µg RE)A5

NRVs-R

ادعای منبع

ادعای سرشار یا غنی

)(NRV15%

)( NRV30%

811

021

241

6

2/3

4/5
2/7

ويتامین(µg) D

05

ويتامین( mg) E

9

0/4

ويتامین( mg) C

011

05

31

تیامین(mg)B1

0/2

1/2

1/4

ريبوفالوين)( mg

0/2

1/2

1/4

2/3

4/5

ويتامین پیريدوکسین( mg) B6

0/3

1/2

1/4

فوالت( µg DFE) B98

411

61

021

ويتامین کوباالمین( µg) B12

2/4

1/4

1/7

پنتوتنات)( mg

5

1/8

0/5

بیوتین( µg)H

31

4/5

9

نیاسین( mg NE) B37

مواد معدنی

05

NRVs-R

کلسیم)( mg

0111

051

311

منیزيم)( mg

301

46/5

93

آهن)( mg

04

2/0

4/2

روی)( mg

00

0/7

3/3

يد)( µg

051

22/5

45

مس)( µg

911

035

271
4

codexalimentarius. CAC/GL2-1985
)RE=retinol equivalent (1µg RE =3.3 vitaminA IU
6
-DRI=15µg/ NRV=5-15µg
7
Niacin Equivalent
8
./6میکروگرم اسید فولیک=0میکروگرم فوالت غذا=Dietary Folate equivalents:1DFE
)از غذاهای غنی شده يا مکمل مصرف شده با غذا= 1/5میکروگرم مکمل مصرف شده با معده خالی(
5
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اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
دستورالعمل اجرایی غذاهای عملگرا و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
سلنیوم)( µg

61

9

08

متگنز)( mg

3

1/5

1/9

مولیبدن)( µg

45

6/8

03/5

فسفر)( mg

711

015

201

يادآوری  -9مقادير بصورت گرد شده با يک رقم اعشار می باشد.
-0-0-7روش محاسبه میزان  targetغنی سازی انجام يافته توسط کارخانه:
 15)/retentionيا  30درصد Target=(NRV
-2-0-7میزان ابقائ ( )retentionانواع ريز مغذی ها در مواد غذايی غنی شده بايد بر اساس مستندات و منابع علمی ارائه شود.
برای پايش محصوالت غذايی غنی شده فاصله اطمینان  %95با در نظر گرفتن ضريب تغییرات ( ،) CV=10%حدود باال و پايین از
فرمول های زير محاسبه و نتايج داخل اين فاصله اطمینان قابل پذيرش می

باشد9.

 = target*0/8حدپايین
 = target*1/2حد باال

Guidelines on food fortification with micronutrient/WHO/FAO
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پیوست اطالعاتی -2جدول مقادیر قابل قبول ترکیبات عملگرا (به جز پروبیوتیک ها) در یک سهم از فرآورده خوراکی
آشامیدنی
ردیف

مواد موثره ترکیبات عملگرا

حدود قابل قبول در هر سهم

DV

پری بیوتیک ها:
0

اينولین ،فروکتوالیگوساکاريد ها)(FOS

حداقل  01گرم

 2گرم

فروکتوالیگوساکاريد ها)(GOS
فیبر های رژیمی:
فیبر های غیر محلول  :سلولز ،همی
2

سلولز ،لیگنین

ادعای منبع 3 :گرم
 28تا  33گرم در

ادعای سرشار يا غنی 6 :گرم

روز01

فیبرهای محلول :اينولین اولیگوفروکتان،
بتاگلوکان ،پکتین،
8

Polyunsaturated fatty acid
(PUFAs)- omega3
DHA/EPA

linoleic

Conjugated

4

acid
)(CLA

5

Lycopene

6

Plant Sterol esters

0

Plant Stanol esters

031میلی گرم درهر

سهم00

 4-3گرم

 1/6گرم

 1/5میلی گرم به ازای
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پیوست اطالعاتی  -8جدول لیست انواع ترکیبات ویتامین و مواد معدنی که به منظور غنی سازی به حامل های مواد غذایی
بر اساس رعایت استاندارد های  EP ،USP ، FCCیا  BPمی توان افزود.
ردیف

انگلیسی

نام فارسی

ترکیبات ویتامینی
0

ويتامین A

2

ويتامین E

3

ويتامین D

4

ويتامین B1

5

ويتامین B2

رتینول-رتینال-اسید رتینوئیک
دی -آلفا -توکوفرول
دی /ال -آلفا توکوفرول
دی -آلفا -توکوفرول استات
دی /ال -آلفا -توکوفرول استات
دی -آلفا -توکوفرول اسید سوکسینات

6

نیاسین B3

ويتامین  –D3کله کلسی فرول
تیامین هیدروکلرايد
تیامین مونونیترات
ريبوفالوين
ريبوفالوين -'5 -فسفات سديم
نیکوتینیک اسید آمید (نیکوتینامید)
نیکوتینیک اسید
نیاسینامید آسکوربات

7

ويتامینB6

8

ويتامین B12

9

فولیک اسید

01
00

پانتوتنیک

پیريیدوکسین هیدروکرايد
سیانوکوباالمین
هیدروکسوکوباالمین
ان پترويل -ال -گلوتامیک اسید
کلسیم -دی -پانتوتنات

اسیدB5

دی -پانتنول /دی /ال -پانتنول

بیوتین

دی -بیوتین

Retinol-Retinal-Retinoic acid
D -alpha-tocopherol
DL -alpha-tocopherol
D -alpha-tocopherol acetate
DL-alpha-tocopherol acetate
DL-alpha-tocopherol acid succinate
Cholecalciferol
Thiamin Hydrochloride
Thiamin Mononitrate
Riboflavin
Riboflavin--phosphate sodium
) Nicotinic acid amid ( nicotinamid
Nicotinic acid
Niacinamide ascorbate
Pyridoxine Hydrochloride
Cyanocobalamin
Hydroxocobalamin
N- petroyl-L-glutamic acid
Calcium-D-pantothenate
D-panthenol / DL-panthenol
D-biotin
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ل -آسکوربیک اسید
کلسیم -ال -آسکوربات
02

ويتامین C

0

کلسیم

2

منیزيم

 -6پالمیتو يل -ال -آسکوربیک اسید(
اسکوربیل پالمیتات )
سديم -ال -آسکوربات

L-ascorbic acid
Calcium-L-ascorbate
palmitoyl-L-ascorbic acid
Sodium-L-ascorbate

مواد معدنی
کلسیم کربنات
کلسیم کلرايد
تری کلسیم دی سیترات (کلسیم
سیترات)
کلسیم گلوکونات
کلسیم گلیسروفسفات
کلسیم الکتات
کلسیم هیدروکسايد
کلسیم اکسايد
کلسیم فسفات (مونو ،دی و تری-
بیسیک)
کلسیم سولفات
منیزيوم هیدروکسید کربنات
منیزيوم کلرايد
منیزيوم گلوکونات
منیزيوم گلیسروفسفات

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
Magnesium hydroxide carbonate
Magnesium chloride
Magnesium gluconate
Magnesium glycerophosphate

منیزويم هیدروکسايد

Magnesium hydroxide

منیزيوم ال – الکتات

Magnesium L- lactate

منیزيوم اکسايد
منیزيوم فسفات (دی و تری)

Magnesium oxide
)Magnesium phosphate, (di- and tribasic
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3

آهن

4

روی

منیزيوم سولفات

Magnesium sulfate

منیزيوم سیترات

Magnesium citrate

فروسولفات
زينک سولفات
زينک گلوکونات
زينک اکسايد

Ferrous Sulfate
zinc sulfate
Zinc Gluconate
Zinc Oxide

تبصره -0استفاده از ساير اشکال شیمیايی ريزمغذی ها که در جدول فوق نمی باشد ،بايستی به صورت مدارک و مستندات
به سازمان ارائه تا مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

F-W-044-2 :کد مدرک
0830/10/10 : تاریخ صدور

0893/19/01 : تاریخ بازنگری
88 از06 صفحه
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جدول اطالعات اندازه های سهم مواد غذایی-4 پیوست اطالعاتی
Product category

Reference amount

Label statement

Bakery products:
Biscuits, croissants, bagels, tortillas,
soft bread sticks, soft pretzels, corn
bread, hush puppies
Breads (excluding sweet quick
type), rolls

55 g

_ piece(s) (_ g)

50 g

_ piece(s) (_ g) for sliced bread
and distinct pieces (e.g., rolls); 2
oz (56 g/_ inch slice) for unsliced
bread

40 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces;
fractional slice (_ g) for bulk

125 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces
(e.g., sliced or individually
packaged products); _ fractional
slice (_ g) for large discrete units

80 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces
(e.g., cupcake); _ fractional slice
(_ g) for large discrete units

55 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces
(e.g., sliced or individually

Bread sticks--see crackers
Toaster pastries--see coffee cakes
Brownies
Cakes, heavy weight (cheese cake;
pineapple upside-down cake; fruit,
nut, and vegetable cakes with more
than or equal to 35 percent of the
finished weight as fruit, nuts, or
vegetables or any of these
combined)
Cakes, medium weight (chemically
leavened cake with or without icing
or filling except those classified as
light weight cake; fruit, nut, and
vegetable cake with less than 35
percent of the finished weight as
fruit, nuts, or vegetables or any of
these combined; light weight cake
with icing; Boston cream pie;
cupcake; eclair; cream puff)
Cakes, light weight (angel food,
chiffon, or sponge cake without
icing or filling(
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packaged products); _ fractional
slice (_ g) for large discrete units
Coffee cakes, crumb cakes,
doughnuts, Danish, sweet rolls,
sweet quick type breads, muffins,
toaster pastries

55 g

_ piece(s) (_ g) for sliced bread
and distinct pieces (e.g.,
doughnut); 2 oz (56 g/visual unit
of measure) for bulk products
(e.g., unsliced bread)

Cookies

30 g

_ piece(s) (_ g)

Crackers that are usually not used as
snack, melba toast, hard bread sticks,
ice cream cones

15 g

_ piece(s) (_ g)

Crackers that are usually used as
snacks

30 g

_ piece(s) (_ g)

Croutons

7g

_ tbsp(s) (_ g); _ cup(s) (_ g); _
piece(s) (_ g) for large pieces

French toast, pancakes, variety
mixes
Grain-based bars with or without
filling or coating, e.g., breakfast
bars, granola bars, rice cereal bars

110 g prepared for french toast
_ piece(s) (_ g); _ cup(s) (_ g) for
and pancakes; 40 g dry mix for
dry mix
variety mixes
40 g

_ piece(s) (_ g)

125 g

_ piece(s) (_g) for distinct pieces;
_ fractional slice (_ g) for large
discrete units

Ice cream cones--see crackers
Pies, cobblers, fruit crisps,
turnovers, other pastries
Pie crust

1/6 of 8 inch crust; 1/8 of 9 inch 1/6 of 8 inch crust (_ g); 1/8 of 9
crust
inch crust (_ g)

Pizza crust

55 g

_ fractional slice (_ g)

Taco shells, hard

30 g

_ shell(s) (_ g)

Waffles

85 g

_ piece(s) (_ g)

240 mL

8 fl oz (240 mL)

Beverages:
Carbonated and noncarbonated
beverages, wine coolers, water
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اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
دستورالعمل اجرایی غذاهای عملگرا و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
Coffee or tea, flavored and
sweetened

240 mL prepared

8 fl oz (240 mL)

Cereal and Other Grain Products:
Breakfast cereals (hot cereal type),
hominy grits

1 cup prepared; 40 g plain dry
cereal; 55 g flavored, sweetened _ cup(s) (_ g)
dry cereal

Breakfast cereals, ready-to-eat,
weighing less than 20 g per cup,
e.g., plain puffed cereal grains

15 g

_ cup(s) (_ g)

Breakfast cereals, ready-to-eat
weighing 20 g or more but less than
43 g per cup; high fiber cereals
containing 28 g or more of fiber per
100 g

30 g

_ cup(s) (_ g)

Breakfast cereals, ready-to-eat,
weighing 43 g or more per cup;
biscuit types

55 g

_ piece(s) (_ g) for large distinct
pieces (e.g., biscuit type);_ cup(s)
(_ g) for all others

Bran or wheat germ

15 g

_ tbsp(s) (_ g); _ cup(s) (_ g)

Flours or cornmeal

30 g

_ tbsp(s) (_ g); _ cup(s) (_ g)

Grains, e.g., rice, barley, plain

Pastas, plain

140 g prepared; 45 g dry

_ cup(s) (_ g)

140 g prepared; 55 g dry

_ cup(s) (_ g); _ piece(s) (_ g) for
large pieces (e.g., large shells or
lasagna noodles) or 2 oz (56
g/visual unit of measure) for dry
bulk products (e.g., spaghetti)

Pastas, dry, ready-to-eat, e.g., fried
canned chow mein noodles

25 g

_ cup(s) (_ g)

Starches, e.g., cornstarch, potato
starch, tapioca, etc.

10 g

_ tbsp (_ g)

Stuffing

100 g

_ cup(s) (_ g)

110 g

_ cup (_ g)

Dairy Products and Substitutes:
Cheese, cottage
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Cheese used primarily as
ingredients, e.g., dry cottage cheese,
ricotta cheese

55 g

_ cup (_ g)

Cheese, grated hard, e.g., Parmesan,
Romano

5g

_ tbsp (_ g)

30 g

_ piece(s) (_ g) for distinct
pieces;_ tbsp(s) (_ g) for cream
cheese and cheese spread; 1 oz (28
g/visual unit of measure) for bulk

Cheese, all others except those
listed as separate categories-includes cream cheese and cheese
spread
Cheese sauce--see sauce category
Cream or cream substitutes, fluid
Cream or cream substitutes, powder

15 mL
2g

1 tbsp (15 mL)
_ tsp (_ g)

Cream, half & half

30 mL

2 tbsp (30 mL)

Eggnog

120 mL

1/2 cup (120 mL); 4 fl oz (120
mL)

Milk, condensed, undiluted

30 mL

2 tbsp (30 mL)

Milk, evaporated, undiluted

30 mL

2 tbsp (30 mL)

Milk, milk-based drinks, e.g.,
instant breakfast, meal replacement,
cocoa

240 mL

1 cup (240 mL); 8 fl oz (240 mL)

Shakes or shake substitutes, e.g.,
dairy shake mixes, fruit frost mixes

240 mL

1 cup (240 mL); 8 fl oz (240 mL)

Sour cream

30 g

_ tbsp (_ g)

Yogurt

225 g

_ cup (_ g)

Desserts:
Ice cream, ice milk, frozen yogurt, 1/2 cup-includes the volume for _ piece(s) (_ g) for individually
sherbet: all types, bulk and novelties
coatings and wafers for the
wrapped or packaged products;
(e.g., bars, sandwiches, cones)
novelty type varieties
1/2 cup (_ g) for others
Frozen flavored and sweetened ice
and pops, frozen fruit juices: all
types, bulk and novelties (e.g., bars,
cups)

85 g

_ piece(s) (_ g) for individually
wrapped or packaged products; _
cup(s) (_ g) for others

Sundae

1 cup

1 cup (_ g)

F-W-044-2 :کد مدرک
0830/10/10 : تاریخ صدور

0893/19/01 : تاریخ بازنگری
88 از21 صفحه
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
دستورالعمل اجرایی غذاهای عملگرا و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

Custards, gelatin or pudding

1/2 cup

_ piece(s) (_ g) for distinct unit
(e.g., individually packaged
products); 1/2 cup (_ g) for bulk

Dessert Toppings and Fillings:
Cake frostings or icings
Other dessert toppings, e.g., fruits,
syrups, spreads, marshmallow
cream, nuts, dairy and nondairy
whipped toppings
Pie fillings

35 g

2 tbsp

_ tbsp(s) (_ g)

2 tbsp (_ g); 2 tbsp (30 mL)

85 g

_ cup(s) (_ g)

Egg mixtures, e.g., egg foo
young, scrambled eggs, omelets

110 g

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
_ cup(s) (_ g)

Eggs (all sizes)

50 g

1 large, medium, etc. (_ g)

Egg and Egg Substitutes:

Egg substitutes

An amount to make 1 large (50
_ cup(s) (_ g); _ cup(s) (_ mL)
g) egg

Fats and Oils:
Butter, margarine, oil, shortening

1 tbsp

1 tbsp (_ g); 1 tbsp (15 mL)

Butter replacement, powder

2g

_ tsp(s) (_ g)

Dressings for salads

30 g

_ tbsp (_ g); _ tbsp (_ mL)

Mayonnaise, sandwich spreads,
mayonnaise-type dressings

15 g

_ tbsp (_ g)

Spray types

0.25 g

About _ seconds spray (_ g)

Fish, Shellfish, Game Meats, and
Meat or Poultry Substitutes:
Bacon substitutes, canned
anchovies, anchovy pastes, caviar

15 g

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
_ tbsp(s) (_ g) for others

Dried, e.g., jerky

30 g

_ piece(s) (_ g)

Entrees with sauce, e.g., fish with
cream sauce, shrimp with lobster
sauce

140 g cooked

_ cup(s) (_ g); 5 oz (140 g/visual
unit of measure) if not measurable
by cup
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_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
Entrees without sauce, e.g., plain or
_ cup(s) (_ g); _ oz (_ g/visual unit
fried fish and shellfish, fish and
85 g cooked; 110 g uncooked12
of measure) if not measurable by
shellfish cake
cup13

55 g

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
_ cup(s) (_ g); 2 oz (56 g/_ cup)
for products that are difficult to
measure the g weight of cup
measure (e.g., tuna); 2 oz (56 g/_
pieces) for products that naturally
vary in size (e.g., sardines)

55 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces
(e.g., slices, links); _ cup(s) (_ g);
2 oz (56 g/visual unit of measure)
for nondiscrete bulk product

55 g

_ piece(s) (_ g) for distinct pieces
(e.g., slices, links) or _ cup(s) (_
g); 2 oz (56 g/visual unit of
measure) for nondiscrete bulk
product

30 g

_ piece(s) (_ g)

Dried

40 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces
(e.g., dates, figs, prunes); _ cup(s)
(_ g) for small pieces (e.g.,
raisins)

Fruits for garnish or flavor, e.g.,
maraschino cherries

4g

1 cherry (_ g)

Fruit relishes, e.g., cranberry
sauce, cranberry relish

70 g

_ cup(s) (_ g)

Fish, shellfish or game meat, canned

Substitute for luncheon meat, meat
spreads, Canadian bacon, sausages
and frankfurters

Smoked or pickled, fish, shellfish,
or game meat; fish or shellfish
spread
Substitutes for bacon bits--see
miscellaneous category
Fruits and Fruit Juices:
Candied or pickled
Dehydrated fruits--see snacks
category
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Fruits used primarily as
ingredients, avocado

30 g

Fruits used primarily as ingredients,
others (cranberries, lemon, lime)

55 g

_ piece(s) (_ g) for large fruits; _
cup(s) (_ g) for small fruits
measurable by cup13

Watermelon

280 g

See footnote 13

140 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces
(e.g., strawberries, prunes,
apricots, etc.); _ cup(s) (_ g) for
small pieces (e.g., blueberries,
raspberries, etc.)13

All other fruits (except those listed
as separate categories), fresh,
canned, or frozen
Juices, nectars, fruit drinks
Juices used as ingredients, e.g.,
lemon juice, lime juice

240 mL

8 fl oz (240 mL)

5 mL

1 tsp (5 mL)

85 g

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
3 oz (84 g/visual unit of measure)
for bulk products

Legumes:
Bean cake (tofu), tempeh

Beans, plain or in sauce

130 g for beans in sauce or
canned in liquid and refried
_ cup (_ g)
beans prepared; 90 g for others
prepared; 35 g dry

Miscellaneous Category:
Baking powder, baking soda, pectin
Baking decorations, e.g., colored
sugars and sprinkles for cookies,
cake decorations
Batter mixes, bread crumbs
Cooking wine

Dietary supplements

0.6 g

_ tsp ( _ g)

1 tsp or 4 g if not measurable by _ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
teaspoon
1 tsp (_ g)
30 g
30 mL

_ tbsp(s) (_ g);_ cup(s) (_ g)
2 tbsp (30 mL)

The maximum amount
recommended, as appropriate, _ tablet(s), _ capsule(s), _
on the label for consumption per packet(s), _ tsp(s) (_ g), etc.
eating occasion, or, in the
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absence of recommendations, 1
unit, e.g., tablet, capsule, packet,
tea spoonsful, etc.
Drink mixers (without alcohol)
Chewing gum
Meat, poultry and fish coating
mixes, dry; seasoning mixes, dry,
e.g., chili seasoning mixes, pasta
salad seasoning mixes

Amount to make 240 mL drink
_ fl oz (_ mL)
(without ice)
3g

Amount to make one reference
_ tsp(s) (_ g); _ tbsp(s) (_ g)
amount of final dish

Salad and potato toppers, e.g., salad
crunchies, salad crispins, substitutes
for bacon bits

7g

Salt, salt substitutes, seasoning salts
(e.g., garlic salt)

1/4 tsp

Spices, herbs (other than dietary
supplements)

_ piece(s) (_ g)

1/4 tsp or 0.5 g if not
measurable by teaspoon

_ tbsp(s) (_ g)
1/4 tsp ( _g); _piece(s) ( _g) for
discrete pieces (e.g., individually
packaged products)
1/4 tsp (_ g); _ piece(s) (_ g) if not
measurable by teaspoons (e.g.,
bay leaf)

Mixed Dishes:
Measurable with cup, e.g.,
casseroles, hash, macaroni and
cheese, pot pies, spaghetti with
sauce, stews, etc.
Not measurable with cup, e.g.,
burritos, egg rolls, enchiladas, pizza,
pizza rolls, quiche, all types of
sandwiches

1 cup

140 g, add 55 g for products
with gravy or sauce topping,
e.g., enchilada with cheese
sauce, crepe with white sauce

1 cup (_ g)

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces;
_ fractional slice (_ g) for large
discrete units

Nuts and Seeds:
Nuts, seeds, and mixtures, all types:
sliced, chopped, slivered, and whole

30 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces
(e.g., unshelled nuts);_ tbsp(s) (_
g) ;_ cup(s) (_ g) for small pieces
(e.g., peanuts, sunflower seeds)
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Nut and seed butters, pastes, or
creams
Coconut, nut and seed flours

2 tbsp
15 g

2 tbsp (_ g)
_ tbsp(s) (_ g); _ cup (_ g)

Potatoes and Sweet Potatoes/Yams:

French fries, hash browns, skins, or
pancakes

Mashed, candied, stuffed, or with
sauce

Plain, fresh, canned, or frozen

_ piece(s) (_ g) for large distinct
pieces (e.g., patties, skins); 2.5 oz
70 g prepared; 85 g for frozen
(70 g/_ pieces) for prepared fries;
unprepared french fries
3 oz (84 g/_ pieces) for
unprepared fries
140 g

_ piece(s) (_ g) for discrete pieces
(e.g., stuffed potato); _ cup(s) (_
g)

110 g for fresh or frozen; 125 g _ piece(s) (_ g) for discrete
for vacuum packed; 160 g for pieces;_ cup(s) (_ g) for sliced or
canned in liquid
chopped products

Salads:
Gelatin salad

120 g

_ cup (_ g)

Pasta or potato salad

140 g

_ cup(s) (_ g)

All other salads, e.g., egg, fish,
shellfish, bean, fruit, or vegetable
salads

100 g

_ cup(s) (_ g)

Barbecue sauce, hollandaise sauce,
tartar sauce, other sauces for
dipping (e.g., mustard sauce, sweet
and sour sauce), all dips (e.g., bean
dips, dairy-based dips, salsa)

2 tbsp

2 tbsp (_ g); 2 tbsp (30 mL)

Major main entree sauces, e.g.,
spaghetti sauce

125 g

_ cup (_ g); _ cup (_ mL)

Sauces, Dips, Gravies and
Condiments:

Minor main entree sauces (e.g.,
pizza sauce, pesto sauce), other
sauces used as toppings (e.g., gravy,

1/4 cup

1/4 cup (_ g); 1/4 cup (60 mL)
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white sauce, cheese sauce), cocktail
sauce
Major condiments, e.g., catsup,
steak sauce, soy sauce, vinegar,
teriyaki sauce, marinades

1 tbsp

1 tbsp (_ g); 1 tbsp (15 mL)

Minor condiments, e.g., horseradish,
hot sauces, mustards,
Worcestershire sauce

1 tsp

1 tsp (_ g); 1 tsp (5 mL)

30 g

_ cup(s) (_ g) for small pieces
(e.g., popcorn) _ piece(s) (_ g) for
large pieces (e.g., large pretzels;
pressed dried fruit sheet); 1 oz (28
g/visual unit of measure) for bulk
products (e.g., potato chips)

245 g

_ cup (_ g); _ cup (_ mL)

Baking candies (e.g., chips)

15 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces; _
tbsp(s) (_ g) for small pieces; 1/2
oz (14 g/visual unit of measure)
for bulk products

Hard candies, breath mints

2g

_ piece(s) (_ g)

Hard candies, roll-type, mini-size in
dispenser packages

5g

_ piece(s) (_ g)

15 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces;_
tbsp(s) (_ g) for "mini-size"
candies measurable by tablespoon;
1/2 oz (14 g/visual unit of
measure) for bulk products

All other candies

40 g

_ piece(s) (_ g); 1 1/2 oz (42
g/visual unit of measure) for bulk
products

Confectioner's sugar

30 g

_ cup (_ g)

Snacks:
All varieties, chips, pretzels,
popcorns, extruded snacks, fruitbased snacks (e.g., fruit chips,)
grain-based snack mixes
Soups:
All varieties
Sugars and Sweets:

Hard candies, others
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Honey, jams, jellies, fruit butter,
molasses
Marshmallows

Sugar

Sugar substitutes

Syrups

1 tbsp

1 tbsp (_ g); 1 tbsp (15 mL)

30 g

_ cup(s) (_ g) for small pieces; _
piece(s) (_ g) for large pieces

4g

_ tsp (_ g) ; _ piece(s) (_ g) for
discrete pieces (e.g., sugar cubes,
individually packaged products)

An amount equivalent to one
reference amount for sugar in
sweetness

_ tsp(s) (_ g) for solids; _ drop(s)
(_ g) for liquid; _ piece(s) (_ g)
(e.g., individually packaged
products)

30 mL for syrups used primarily
2 tbsp (30 mL) for syrups used
as an ingredient (e.g., light or
primarily as an ingredient; 1/4 cup
dark corn syrup); 60 mL for all
(60 mL) for all others
others

Vegetables:
Vegetables primarily used for
garnish or flavor, e.g., pimento,
parsley
Chili pepper, green onion

All other vegetables without sauce:
fresh, canned, or frozen

All other vegetables with sauce:
fresh, canned, or frozen

4g

_ piece(s) (_ g); _ tbsp(s) (_ g) for
chopped products

30 g

_ piece(s) (_ g)13; _ tbsp(s) (_ g);
_ cup(s) (_ g) for sliced or
chopped products

85 g for fresh or frozen; 95 g for
vacuum packed; 130 g for
canned in liquid, cream-style
corn, canned or stewed
tomatoes, pumpkin, or winter
squash

_ piece(s) (_ g) for large pieces
(e.g., brussel sprouts); _ cup(s) (_
g) for small pieces (e.g., cut corn,
green peas); 3 oz (84 g/visual unit
of measure) if not measurable by
cup13

110 g

_ piece(s) (_ g) for large pieces
(e.g., brussel sprouts); _ cup(s) (_
g) for small pieces (e.g., cut corn,
green peas); 4 oz (112 g/visual
unit of measure) if not measurable
by cup
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Vegetable juice

240 mL

8 fl oz (240 mL)

Olives

15 g

_ piece(s) (_ g); _ tbsp(s) (_ g) for
sliced products

Pickles, all types

30 g

1 oz (28 g/visual unit of measure)

Pickle relishes

15 g

_ tbsp (_ g)

Vegetable pastes, e.g., tomato paste

30 g

_ tbsp (_ g)

Vegetable sauces or purees, e.g,
tomato sauce, tomato puree

60 g

_ cup (_ g); _ cup (_ mL)
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-0-6پیوست اطالعاتی  -6استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به
جهت منع تبلیغات در سال 0893
دسته بندی

کاال

انواع سوسیس و کالباس

عنوان و شماره استاندارد ملی

مصادیق

سوسیس و کالباس -ويژگی

انواع سوسیس و کالباس

ها و روش های آزمون

گوشت و مرغ با درصدهای

2313

متفاوت

فرآورده های گوشتی عمل
ژامبون
فراورده های گوشتی و

آوری شده پخته -ويژگی ها و

انواع گوشت عمل آوری شده

روش های آزمون

با درصدهای متفاوت

5753

غذاهای آماده مصرف
انواع ساندويچ و پیتزای دارای
سوسیس و کالباس و ژامبون

پیتزای منجمد آماده طبخ-
ويژگی ها
9407

انواع سمبوسه و فالفل آماده

فالفل -ويژگی ها و روش های

شده باروش غوطه وری در

آزمون

روغن (صتعتی و صنفی)

00173

انواع ساندويچ حاوی سوسیس
وکالباس (ساير ساندويچ و
پیتزا مشمول فهرست نمی
باشد)
سمبوسه فاقد استاندارد ملی
می باشد

شیر و فرآورده های آن  -پنیر
پنیر پیتزای پروسس (تاپینگ

پیتزای پروسس -ويژگی ها و

پیتزا)

روش های آزمون
03526

انواع نوشابه گازدار با يا بدون
قند

نوشابه گازدار -ويژگی ها
0251

انواع نوشابه گازدار طعم دار و
بدون طعم ،رنگی و بدون
رنگ ،با قند و بدون قند ،کم
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کالری ،سبک (اليت و زيرو و..
) و میوه ای
نوشابه های ورزشی و انرژی
فراورده

های

شیرين

و

نوشابه انرژی زا

نوشیدنی ها

زا -ويژگی های و روش های
آزمون
6693

نوشیدنی مالت (ماء الشعیر )

نوشیدنی مالت – ويژگی ها

طعم دار

2279
آبمیوه ها – نکتارهای میوه و

انواع نوشیدنی های میوه ای
گاز دار و بدون گاز با محتوای
آب میوه  25درصد و کمتر

نوشیدنی های میوه ای
گازدار -نوشیدنی های

انواع آبمیوه و نکتار گازدار

میوه ای

مشمول فهرست نمی باشد

بدون گاز – ويژگی ها
بدون گاز()2837
گاز دار()04345

انواع شربت و نوشیدنی ها ی
غیر میوه ای و تزيینی
فرآورده های يخی خوراکی-
فرآورده های يخی خوراکی

ويژگی ها
3964

اعم از مايع ،منجمد و پودری
در هر نوع بسته بندی

پودر نوشیدنی فوری -ويژگی
انواع پودر نوشیدنی فوری

ها و روش های آزمون
4704

روغن ها

روغن مصرفی خانوار

9030

منظور روغن های نیمه جامد
مصرفی صنايع و خانوار
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انواع سس پرچرب (مايونز و
سس ساالد و سس سفید) با
چربی بیش از  31درصد

انواع فراورده های سرخ شده
در روغن بر پايه سیب زمینی
و غالت (چیپس سیب زمینی
و غالت)
ساير اقالم خوراکی

انواع فراورده حجیم شده بر
پايه ذرت

مايونز و سس ساالد -ويژگی
ها و روش های آزمون
2454

انواع سس ساالد پرچرب
(مانند سس هزار جزيره ،سس
فرانسوی ،سس تاتار ،سس
ايتالیايی و  ) ...بجز نوع کم
چرب و کاهش يافته

 -3764چیپس برگه و چیپس

چیپس برگه و چیپس خاللی،

خاللی ،سیب زمینی سرخ

سیب زمینی سرخ شده در

شده در روغن -ويژگی ها و

روغن -ويژگی ها و روش های

روش های آزمون

آزمون

 -02199فرآورده های سرخ

فرآورده های سرخ شده برپايه

شده برپايه سیب زمینی-

سیب زمینی -غالت و

غالت و حبوبات -ويژگی ها و

حبوبات -ويژگی ها و روش

روش های آزمون

های آزمون

فرآورده های حجیم شده بر
پايه بلغور و آرد غالت -ويژگی
های و روش های آزمون
2881

فرآورده های حجیم شده بر
پايه بلغور و آرد غالت -ويژگی
های و روش های آزمون

شیرينی های تر
فرآورده های کاکائويی-
فراورده های کاکائويی

ويژگی ها و روش های آزمون
02108
تافی و آبنبات -ويژگی ها و

تافی و آبنبات

روش های آزمون
700

دخانیات

سیگار و محصوالت دخانی

انواع فراورده های کاکائويی
مانند شکالت صبحانه(نوتال)،
انواع دراژه ،فراورده کاکائويی
با مغزی ويفر
انواع تافی میوه ای و غیر میوه
ای و طعم دار و انواع آبنبات
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فرآورده های آرايشی تاتو و
فراورده های طراحی پوست
فرآورده های آرايشی رنگی
پوست و مو (اانواع رژ لب،
ريمل ،کرم پودر ،پنکیک ،خط
چشم ،مداد آرايشی چشم و
کاالهای آرايشی

لب ،رنگ مو و)...
انواع فرآورده های برنزه کننده
پوست
انواع محصوالت آنتی سلولیت
و الغر کننده موضعی
فرآورده های صاف کننده،
فرکننده و کراتینه کننده مو
ديفنوکسیالت
قرص ترامادول در اشکال
(قرص  011میلی گرم  ،قرص

دارو های با احتمال سو
مصرف

 51میلی گرمی ،کپسول 011
میلی گرمی ،کپسول  51میلی
گرمی ،قرص  011میلی
گرمی) SR
استامینوفن کدئین و کلیه
ترکیبات کدئین دار
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