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پيشگفتار:
روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع و
گوناگوني محصوالت توليدي ،سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي از سال
 1831اقدام به تدوين مقررات و دستورالعمل هايي متناسب با علم روز نمايد.
براي هماهنگي با توسعه جهاني ،ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه توسط
كميته علمي مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد  ،ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع عموم
خواهد رسيد.
شايان ذكراست كه ضوابط بر روي سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ( ) www.fdo.gov.irموجود مي
باشد.
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اين ضابطه توسط سازمان غذا و دارو وبا همكاري :
انستیتو تحقیقات تغذيه کشور ،معاونت بهداشتی و شرکتهاي تحت نظارت سازمان غذا و دارو  ،تدوين
گرديده است.

این شرکت ها شامل  :شرکت فرایند سازان ،صنایع شیر ایران ،نستله  ،سویا سان و آلیفرد
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 .1هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل اجرايی اعالم الزامات فنی و بهداشتی مورد نیاز در تولید و واردات فرراورد
های غذايی است که به طور اختیاری با مواد موثر و مغذی غنی می شوند.
 .2دامنه کاربرد
اين ضابطه در خصوص تمامی فراورد های وارداتی و تولیدی به غیر از غذاهای فرمول بندی شد کودکرا
کاربرد دارد.
 .3تعاریف و اصطالحات
-

غذاهای فرا سودمند) (Functional Foods

غذاهايی دارای ظاهری مشابه با غذاهای متداول هستند و در برنامه غذايی روزانره مصررف مری شروند .شرواهد عممری
معتبرموجود مويد اين است که اين غذاها افزو بر ارزش تغذيه ای پايه ،دست کم دارای يک خاصیت مشرص و بره
اثبات رسید ارتقا سالمت و پیشگیری کنند /کاهش دهند بیماری هستند
-

غنی سازی)(Fortification

افزود يک يا چند ماد مغذی به مواد غذايی در شرايطی که آ مواد در غذا به طور طبیعی وجرود نداشرته باشرد يرا
مقدار آ ها کمتر از میزا طبیعی اولیه باشد ،به منظور پیشگیری و /يا اصالح کمبود ناشی از يک يا چند ماد مغذی

که در کل جامعه و يا گرو های خاصی از جمعیت وجود دارد .
-

حامل غذایی)(Food Vehicle

ماد غذايی که ماد موثر و يا مغذی به آ افزود می شود.
-

غنی کننده )(Fortificant

ماد موثر يا مغذی که با هدف غنی سازی به حامل غذايی افزود می شود.
-

غنی سازی اختیاری )(Voluntary/Discretionary Fortification

غنی سازی يک ماد غذايی با مواد مغذی بر اساس درخواست های موردی کارخانه های تولید کننرد کره برر اسراس
ضوابط و دستورالعمل های جاری انجام می پذيرد.
-

غنی سازی اجباری)(Mandatory Fortification

 در اين ضابطه واژ غنی سازی)  (Fortificationشامل مفاهیمی چو  Added with ، Enrichmentو Nutrificationنیز میشود.
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غنی سازی يک ماد غذايی با مواد مغذی در سطح ممی بر اساس سیاست های جاری کشوری که به منظور حذف و يا
بهبود وضعیت کمبود يک يا چندماد مغذی معین انجام می شود ،مانند غنی سازی نمک با يد يا آرد با آهرن و اسرید
فولیک.
-

اندازه سهم)(Serving Size

-

مقدار مصرف فرآورد غذايی که بر اساس مقادير متداول مصرف جامعه تعیین می شود.

 .4مسئولیت اجرایی
اجرای اين دستورالعمل به عهد سازما غذا و دارو و ادارات تابعه در دانشگا های سراسر کشور می باشد.
 .5اصول پایه برای غنی سازی اجباری در قالب برنامه های ملی







غنی سازی بايد منطبق با سیاست های سازما غذا و دارو در مورد نوع و مقردار مرواد مغرذی  ،نروع غرذای
انتصاب شد برای غنی سازی و بر اساس تصحیح مشکالت تغذيه ای خاص جامعه هردف و الگروی مصررف
غذايی هر منطقه صورت گیرد.
بايد شواهدی مبنی بردريافت کم ماد مغذی خاص در يک يا چند گرو از جامعه موجرود باشرد يرا شرواهد
بالینی يا زير بالینی کمبود و يا احتمال بروز بیمراری ناشری از کمبرود آ مراد مغرذی خراص را در سرطح
جامعه اثبات نمايند .
ماد غذايی که به عنوا حامل ماد مغذی انتصاب می شود بايد غذای اصمی جامعه باشرد ترا توسرط گررو
های در خطر کمبود نیز مصرف شود.
مقدار ماد مغذی افزود شد به غذا بايد برای بهبود يا پیشگیری از کمبود آ  ،زمانی که توسط گرو هرای
در خطر کمبود مصرف می شود ،کافی باشد.

 .6شرایط انجام هر نوع غنی سازی( اجباری یا اختیاری )



مواد مغذی بايد با توجه به امکا وجود طبیعی آنها در منابع غرذايی ديگرر در مقراديری بره غرذاهای
حامل اضافه شوند که منجر به بیش -دريافت يا دريافت نامعموم در افراد مصرف کنند نشوند.
انتصاب غذای حامل بايد بر اساس میزا مصرف آ در جامعه و در نظر گرفتن محردوديت هرای فنری
باشد.

این شواهد توسط وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی جمع اوری و اعالم می شود.
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افزود مواد مغذی به مواد غذايی بايد به نحوی باشد که موجب اختالل در متابولیسم ساير مواد مغذی
و بروز عوارض جانبی نشود.



مواد مغذی افزود شد بايد از نظر بیولوژيک از غذای مصرف شد قابل دريافت باشرد .يعنری زيسرت
فراهمی آنها در نظر گرفته شود " .پروبیوتیک ها گاهی فقط به صورت گذرا عمل می کنند"



افزود مواد مغذی به مواد غذايی نبايد تغییر غیر قابل پذيرش در خصوصیات حسی مواد غرذايی ( از
قبیل طعم و رنگ) و شیو های فرآوری آ ها ايجاد کند .همچنین نبايد دور ی ماندگاری مواد غرذايی
را کاهش دهد .اين موضوع معموال در خصوص غنی سازی با مواد معدنی اهمیت بسیار دارد.



فن آوری غنی سازی ماد غذايی مورد نظر به طور کامل در اختیار باشد.



غنی سازی يا افزود مواد موثر يا ذکر شد در دستورالعمل مربوطه بايد از نظر نوع ماد افزود شرد ،
مطابقت فرمول بندی و انتصاب فرايند به نحوی باشد که طی مراحل فرآوری ،نگهداری ،توزيرع ،پصرت
در خانه و مصرف در غذا پايدار بماند .به عنوا مثال ،ويترامین  B12در محریط هرای اسریدی ناپايردار
است ،يا در غنی سازی ماکارونی با  ، B1ممکن است ازمیزا آ طی فرايند پصت کاسته می شود.




افزود مواد مغذی نبايد به نحوی باشد که موجب فريب يا گمراهی مصرف کنند در خصروص ارزش
تغذيه ای آ محصول شود.
امکا انداز گیری و کنترل کیفیت نوع و مقادير مواد مغذی افزود شد به غذا بايد به وسیمه مراکز
تولیدی و سازما ناظر وجود داشته باشد.

 بر اساس اطالعات بررسی مصرف مواد غذايی ،مقدار دريافت روزانه مواد مغذی از حامرل انتصراب شرد
بايد ثابت باشد و مقادير حداکثر و حداقل میزا دريافت مشص باشد.
در غنی سازی سه نکته اساسی بايد لحاظ و تعیین شود:
 انتصاب نوع مواد مغذی مورد غنی سازی -2انتصاب نوع ماد غذايی حامل
 -3تعیین غمظت مواد مغذی مورد غنی سازی
 .7مرجع مقادیر توصیه شده دریافت ویتامین ها و امالح جهت غنی سازی های اختیاری

مقادير توصیه شد دريافت ريز مغذی ها )  ( RNIبا توجه به انجام مطالعات جامعه نگر و بر اساس ويژگی های سرنی
و جنسی به نحوی تعريف می شود که اکثريت افراد سالم در هر گرو (  ) %۷۹آ را دريافت کنند.
به دلیل مشابهت زياد مقادير محاسبه شد برای برخی امالح و ويتامین ها در ايرا با مقادير سرفارش شرد از سروی
سازما جهانی بهداشت )  ( WHOو با توجه به اهمیت تعیین مرجع مقادير دريافتی توصیه شد ريزمغذی ها در

Recommended Nutrient Intake

PEI/Cr V1 /0044

سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

غنی سازی مواد غذايی ،مرجع مقادير سفارش شد دريافت روزانه ويتامین ها و امالح برای هر فرد به ازای گرو هرای
سنی و جنسی بر اساس مقادير  RNIتوصیه شد سازما جهانی بهداشت تعیین می شود.
 .8نكاتی که باید در غنی سازی های اختیاری مد نظر قرار گیرند
 -1-8انتخاب نوع ماده غذایی به عنوان حامل در غنی سازی
غنی سازی عموما در غذاهای فرآوری شد صورت می گیرد و افزود مواد مغذی و ريز مغذی ها به مرواد غرذايی زيرر
ممنوع است:




محصوالت کشاورزی خام نظیر میو ها  ،سبزی ها  ،حبوبات و غالت
غذاهای فرآوری شد ای همچو

چای  ،قهو  ،کاکائو و ادويه جات

غذاهای خام نظیر گوشت قرمز ،ماکیا  ،ماهی ،میگو ،تصم مرغ و نیز فرآورد های گوشرتی حاصرل از آنهرا
همچو سوسیس ،کالباس و همبرگر



غذاهای با مقدار سديم بیش از  ۰۵۴میمی گرم به ازای هر انداز سهم يرا  ۴۴گررم از فررآورد هرايی کره
انداز سهم در آنها مشص نشد است.



غذاهای دارای اسید های چرب ترانس بیش از  2گرم در  ۴۴يا فرآورد هايی که بیش از  ۵درصد انرژی
آنها از اسید های چرب اشباع تامین می شود.



غذاهايی که بیش از  3۴۹از انرژی آنها حاصل از قندهای ساد افزود (مونو و دی ساکاريد ها ) باشد.



در محصوالتی که میزا مواد مغذی اضافه شد در دامنه حداقل و حداکثر جداول مربوطه است بايد بر روی
برچسب محصول طبق ضابطه برچسب گذاری ،عبارت مناسب درج شود.

 -2-8انتخاب مواد مغذی با هدف غنی سازی
ويتامین ها و مواد معدنی که به شکل اختیاری به غذا افزود می شوند ،بره دو دسرته بره شررح زيرر قابرل تقسریم
هستند:
 دسته  : Aريز مغذی هايی که اثرات جانبی برای آنها گزارش نشد است ،يا محدود ايمنی بااليی دارنرد يرا
محدود ايمنی پايینی دارند اما اثرات جانبی جدی از آنها گزارش نشد اسرت .از ايرن دسرته مری تروا بره
تیامین  ،ريبوفالوين  ،اسید پانتوتنیرک  ،بیروتین  ،ويترامین  ، B12ويترامین  ، Cبتاکراروتن ،ويترامین  B6و
نیاسین اشار داشت.
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 دسته  : Bريزمغذی هايی که اثرات جانبی جدی دارند اما در غنری سرازی هرای اختیراری ،بریش -غمظرت
) (Over doseآنها پس از مصرف در مقادير افزود شد وجود نردارد .کمسریم ،فولیرک اسرید ،منیزيروم و
ويتامین  Dاز اين دسته هستند.
تبصره  :1تصمیم گیری در خصوص افزود مواد مغذی که در قالب برنامه های ممی به مواد غرذايی اضرافه مری
شوند (نظیر آهن ،يد) يا مواردی که شواهد کمبود آنها موجود است ولی فاقد برنامه های غنی سرازی کشروری
هستند( Znو ويتامین  ،) Aبه عهد سازما غذا و دارواست.
 -3-8مقدار مواد مغذی با هدف غنی سازی
مقادير قابل افزود ريز مغذی ها در جدول آمد است .بر اين اساس ،حداقل مقدار کل هر يک از ريز مغرذی هرای
افزود شد برای غنی سازی ( مقدار طبیعی موجود در آ فرآورد  +مقدار اضافه شد )  ۵درصد و بررای ويترامین C
 ٪ 2۴نیاز روزانه (بر اساس مرجع  ) RNIبه ازاء انداز سهم يا  ۴۴گرم از فرآورد های بدو انداز سهم در نظرر
گرفته می شود.


حداکثر مقدار ريزمغذی های موجود در دسته  2۴، Aدرصد و برای ويترامین ٪۵۴ Cنیراز روزانره (برر اسراس
مرجع  )RNIبه ازای انداز سهم و يا  ۴۴گرم از فرآورد های بدو انداز سهم ،در فرآورد نهرايی اسرت.
به عبارت ديگربايد مقدار قابل افزود به نحوی محاسبه شود که همرا با مقردار طبیعری موجرود در فررآورد
مقدار نهايی آ  2۴در صد نیاز روزانه باشد.

 حداکثر مقدار ريزمغذی های موجود در دسته  ۴ Bدر صد نیاز روزانه(بر اساس مرجع  ) RNIبه ازای انداز
سهم و يا  ۴۴گرم از فرآورد های بدو انداز سهم در فرآورد نهايی است .به عبارت ديگر بايد مقردار قابرل
افزود به نحوی محاسبه شود که همرا با مقدار طبیعی موجود در فرآورد مقردار نهرايی آ  ۴در صرد نیراز
روزانه باشد.
يادآوری  :نوع ويتامین ها وامالح قابل افزود به مواد غذايی در پیوست ب آمد است.
تبصر  :غنی سازی شیر و فراورد های آ بر اساس پیوست ج انجام می پذيرد.
 4-8حداقل و حداکثر مقادير مواد موثر( که می توا به ازاء هر انداز سهم ويا  ۴۴گرم از فرآورد های بدو
انداز سهم به مواد غذايی افزود) ،منابع غذايی مجاز مواد موثر و ادعاهای سالمت بصش مجاز براساس جردول 2
است.
 .9نكاتی که کارخانجات تولیدی مواد غذایی غنی شده و فراسودمند باید رعایت کنند
افزود ويتامین ها ،امالح ومواد موثر به مواد غذايی بايد با دقت پايش و کنترل شود .اين مواد بره شردت نسربت بره
اکسیداسیو  ،گرما  ،نور و ديگر شرايط محیطی حساس هستند .اين مواد در مقادير بسیار کم مورد نیاز ،بسیار فعرال
هستند و به مواد غذايی در مقادير بسیار اندک افزود می شوند .بنابراين عالو بر کنترل مقادير افزود شد  ،اين مواد
بايد به شکمی يکنواخت در کل ماد غذايی حامل پصش شوند .از اين رو کارخانجات تولیدی مواد غذايی نیاز به تکوين
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و ارايهی روش هايی دارند تا میزا ويتامین ها ،امالح و ساير مواد موثر افزود شد در ماد غذايی نهرايی را مشرص
کنند .بدين منظور ،کارخانجات تولیدی بايد نکات زير را رعايت کنند:


هرگونه فرمولبندی جديد برای غنی سازی يا تولید غذاهای فراسودمند بايد با ارايهی اطالعات عممی کامل در
خصوص نتیجه تحقیقات انجام پذيرفته توسط درخواست کنند با همکاری مراکز تحقیقاتی همررا باشرد .در
اين تحقیقات بايد طی يک روششناسری صرحیح و معتبرر ،روش اجرايری غنری سرازی ،روش هرای پرايش و
اثربصشی آ به تايید رسید باشد.



کارخانه های درخواست کنند بايد دارای مدرک سیستم های مديريت ايمنی غذا دارای تايیديه سازما غرذا
و دارو باشند.








کارخانجات درخواست کنند تولید اين مواد غذايی بايد دستگاههای آزمايشگاهی با قابمیت آنالیز مراد غرذايی
حامل از نظر وجود مواد موثر افزود شد را داشته باشند يا از يک آزمايشگا مرورد تايیرد سرازما غرذا و دارو
خريد خدمت نمايند.
در  ۶ما نصست تولید محصوالت غنی شد يا فراسودمند بايد مستندات کنترل و پايش اين محصوالت هرمرا
به ادارات نظارت استانها ارسال شود .برای دو سری ساخت اول طبق اصول عممی بتوانند پايداری مرواد مروثر
اضافه شد را تا انتهای تاريخ انقضای مصرف آ اثبات کند.
وجود دستورالعمل های ) (SOPانجام نمونه برداری  ،نحو و زما نمونه برداری و جز اينها در کارخانه الزامی
است.
بعد از  ۶ما اول و متناسب با تاريخ انقضا يا بچ تولیدی و نه صرفا زما خاص  ،از کمیه نتايج آزمايشات مقردار
مواد موثر افزود موجود در محصول نهايی بايد هر  3ما يکبار يک رونوشت به واحد های تابعه نظارت بر مرواد
غذايی استانها ارسال شود.



کارخانه های تولیدی بايد تمامی آزمايشات و فرآيندهای انجرام شرد را ثبرت و بصرورت مسرتندات نگهرداری
نمايند.



مستندات پايش و کنترل محصول غنی شد يا فراسودمند بايد برای درخواسرت تولیرد محصرول جديرد ارايره
شود.



به منظور پايداری ريزمغذی ها در فرآورد نهايی بايد با توجه به نوع حامل غذايی و فرآيند تولید ،نروع نمرک
انتصابی و زما و مرحمه افزود آ به حامل بر اساس استاندارد های رايج و موجود و با در نظر گرفتن اولويت
به دقت مشص شود.



يکنواختی در پصش مواد مغذی افزود در ماد غذايی رعايت شود.



کارخانجات تولیدی بايد شرايط نگهداری ماد اولیه غنی کنند  ،نظیر نگهداری در انبار سرد را درصورت نیاز
رعايت کنند.
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ضمن اينکه کمیه مواد اولیه مورد مصرف در غنی سازی بايد دارای شناسنامه در واحد تولیدی باشند ،ويترامین
ها و امالح و ساير مواد مغذی افزود مورد نظر بايد برگه آنرالیز و خصوصریات منردرج در کترب مرجرع نظیرر
 FCC, BP,و  USPرا داشته باشند.
 .11برچسب گذاری غذاهای غنی شده

عالو بر رعايت موارد موجرود در ضرابطه برچسرب گرذاری مرواد غرذايی و مکمرل هرای رژيمری -غرذايی و ورزشری
) (PEI/CrV1/0029موارد زير نیز برای غذاهای غنی شد در برچسب بايد لحاظ شود:


فقط زمانی که غنی سازی با توجه به مقادير ذکر شد قبمی صورت گرفته و آنالیز محصول در هرر زمرا طری
تاريخ ماندگار محصول دال بر وجود  2۴±درصد مقادير ادعرا شرد باشرد( بره شررآ آنکره دقرت روش هرای
آزمايشگاهی محرز باشد) می توا از عبارات مربروآ بره غنری شرد در ايرن ضرابطه در برچسرب محصرول
استفاد کرد.



درج مقدار متوسط مواد مغذی افزود موجود تا پايا زما ماندگاری محصول در برچسب ضروری است



مقادير غنی سازی بايد در برچسب و با ذکر موارد زير قید شود:
 oتعداد سهم در فرآورد غذايی در هر بسته
 oانداز سهم بر اساس وز فرآورد ( برای غداهای جامد) يا حجم(برای غذاهای مايع)
 oکالری به ازای هر سهم
 oمقدار و نوع ريزمغذی افزود شد بر اساس مقدار  RNIدر هر سهم.
 oدر مورد غذاهای غنی شد با پروبیوتیک ها ذکر نام جنس و گونه باکتری و تعداد براکتری در واحرد
ضروری است.








اگر غذای بسته بندی شد آماد مصرف نباشد و پس از مصموآ کرد برا آب يرا سراير مايعرات تهیره شرود ،
مقدار ماد مغذی افزود شد بايد به صورت  RNI%برای آ مقداری که در هر بار مصرف برای آماد سرازی
برداشت می شود در برچسب ذکر شود.
اگر غذای بسته بندی شد بصورت آماد برای مصرف نباشد و برای تهیه در غذای ديگر به عنروا مراد اولیره
استفاد شود ،مقدار ماد مغذی اضافه شد به صورت  RNI%برای هر  ۴۴گرم از غذای بسرته بنردی شرد
اولیه و به شکل اختیاری بصورت  RNI%برای هر بار استفاد در دستور غذايی نهايی پس از طبخ ذکر شود.
غذايی که با عبارت " حاوی " از يک ماد مغذی برچسب گذاری می گردد بايد حاوی حرداقل( ۹ ۵و بررای
ويتامین  2۴ Cدرصد) از میزا مورد نیاز روزانه در انداز سهم باشد.
غذايی که با عبارت "منبع خوب " 2از يک ماد مغذی برچسب گذاری می شود بايد حراوی حرداقل ۹ ۴و
برای ويتامین  3۵ Cدرصد از میزا مورد نیاز روزانه در هر انداز سهم باشد.

معادل کاربردی ""Source
 2معادل کاربری ""Good source
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غذايی که با عبارت "سرشار از " برچسب گذاری می شود  ،بايد حاوی  ۹2۴از میزا مورد نیراز روزانره ( و
برای ويتامین  ۵۴ Cدرصد) در هر انداز سهم باشد .
غذاهای فراسودمند و غذاهايی که به طور طبیعی حاوی مقادير از مواد موثر يا ريزمغذی های ذکر شرد اسرت
در برچسب بايد عبارت  :به طور طبیعی حاوی/منبع خوب/سرشار از" را لحاظ نمايند.
 .11نظارت و اجرا
در صورت درخواست کارخانجات برای غنی سازی مواد غذايی سازما غرذا و دارو و واحرد هرای تابعره غرذا و
دارويی که اين امر به آنها تفويض شد است بايد پس از بازديد از کارخانره و در صرورت تايیرد شررايط طبرق
دستورالعمل مذکور پروانه ساخت با عنوا ذکر شد در قسمت برچسب گذاری بررای فررآورد هرای برا مرواد
مغذی افزود را برای يک دور  ۶ماهه صادر و در صورت رعايت کمیه موارد مربوطه و با توجه به نتايج مربروآ
به سری های ساخت تولیدی در اين مدت پروانه ساخت را برای يکسال ديگر تمديد نمايند.
نظارت بر رعايت برچسب گذاری صحیح برای جموگیری از فريب و گمراهی مصرف کنندگا بر عهد سازما
غذا و دارواست.
در صورت بروز موارد خالف دستورالعمل  ،واحد های تابعه سازما غذا و دارو با تايید کمیته فنری مربوطره از
مجاری قانونی و بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدامات زير را انجام دهند:
 oدستور تصحیح برچسب
 oدستور جمع آوری محصوالت فوق و يا محصوالت با برچسب گمرا کنند در صورت عردم تصرحیح
برچسب
 oجموگیری از تولید محصول و عدم تمديد پروانه ساخت محصوالت
 oاعالم از طريق رسانه ها (از طريق سازما غذا و دارو)

 3معادل کاربردی ""Excellent source
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جدول  -1حداقل و حداکثر مقادير ويتامین و امالحی که می توا به ازای هر انداز سرهم يرا  ۴۴گررم از فررآورد هرای
بدو انداز سهم به مواد غذايی افزود.
RNI

حداقل ماد مغذی

حد اکثر ماد مغذی

دسته A
تیامین mg

/2

۴/۴۶

۴/2۰

ريبوفالوين mg

/3

۴/۴۷

۴/3

نیاسین mg

۶

۴/۰

3

ويتامین mg B6

/3

۴/۴۷

۴/3

ويتامین mcg B12

2/۰

۴/ 2

۴/۵

پانتوتنیک اسید mg

۵

۴/2۵

بیوتین mcg

3۴

/۵

۶

بتا کاروتن RE

۶۴۴

3۴

2۴

ويتامین mg C

۰۵

%

22/۵

فولیک اسیدmcg

400

40

80

کمسیمmg

3۴۴

منیزيم mg

22۴

فولیک اسیدmcg

۰۴۴

ويتامین mcg D

۴

آهن mg

۰

دسته B
۶۴

3۴
22

2۴

۰۴

۴/۵
Fe ,Zn

روی mg

میزا نیاز روزانه بر اساس  RDAآکادمی عموم آمريکا می باشد.

۴/%

/۰

۴/۵

2/2
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جدول  - 2حداقل و حداکثر مقادير مواد موثر( که می توا به ازاء هر انداز سهم ويا  ۴۴گرم از فرآورد های
بدو سهم به مواد غذايی افزود) ،منابع غذايی مجاز مواد موثر و ادعاهای سالمت بصش مجاز

ادعای سالمت

میزان نیاز روزانه

حداقل و حداکثر

 برنامه غذايی کم چربی وغنی از فیبر های رژيمی
ممکن است موجب کاهش
خطر ابتال به بعضی از انواع
سرطا شود.
 برنامه غذايی با میزا اندکاسیدهای چرب اشباع و
کمسترول و غنی از فیبرهای
رژيمی ،بويژ فیبرهای
محمول ،ممکن است موجب
کاهش خطر ابتال به
بیمارهای قمبی و عروقی شود.
(حداقل  ۴/۶گرم در يک
انداز سهم بايد از نوع فیبر
محمول باشد)
کنترل ديابت تقويت سیستم ايمنی بد کاهش خطر ابتال به بعضیاز سرطانها
 کاهش کمسترول تام وکمسترول  LDLدر افراد
مبتال به کمسترول باال

میزا توصیه شد
روزانه:
 2۰گرم زنا
 3گرم مردا

ادعای منبع فیبر :حداقل 3
گرم در  ۴۴گرم محصول يا
 ٪ ۴نیاز روزانه در هر انداز
سهم يا  /۵گرم در ۴۴
کیمو کالری را تامین نمايد.
ادعای غنی از فیبر :حداقل ۶
گرم در  ۴۴گرم محصول يا
 ٪ 2۴نیاز روزانه در هر انداز
سهم يا  3گرم در هر ۴۴
کیمو کالری را تامین نمايد.

منبع غذایی

Class/Components
Dietary ( functional and
total) Fiber

Insoluble fiber

سبوس گندم  ،سبوس
ذرت ،دانه ها ،اجیل ،جو،
برنج قهو ای ،بمغور ،کمم،
بروکمی ،کدو سبز ،لوبیا
سبز ،کرفس ،سبزيجات
برگدار تیر  ،پیاز ،گوجه
فرنگی ،هويج ،خیار ،انگور ،
کشمش ،میو ريشخ و
پوست سبزيجات و میو ها
سبوس جودوسر ،جودوسر،
آرد جو ،جو،چاودار
غالف دانه پسیمیوم ،بمغور
جو دوسر ،غالت ،سبوس
جوف عدس ،لوبیاها ،سیب،
مرکبات ،گالبی ،توت
فرنگی ،آجیل ،تصم کتانف
نصود خشک شد  ،زغال
اخته ،اسفرز  ،کرفس ،خیار،
هويج

Beta glucan

Soluble fiber

1
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غالت  ،نا آردگندم کامل،
جودوسر،برنج قهو ای

Fatty Acids

 مصرف  2قاشق غذاخوریروغن زيتو ( 23گرم )
بعنوا قسمتی از برنامه
غذايی اسید چرب اشباع و
کمسترول کم  ،بدو افزايش
در کالری دريافتی  ،به عمت
اسیدهای چرب تک-
غیراشباع موجود ممکن است
در کاهش خطر ابتال به
بیماری های قمبی – عروقی
موثر باشد.
 مصرف  ۰3گرم گردوبعنوا قسمتی از برنامه
غذايی اسید چرب اشباع و
کمسترول-پايین  ،بدو
افزايش در کالری دريافتی ،
ممکن است موجب کاهش
خطر ابتال به بیماری های
قمبی و عروقی شود.
 ممکن است در سالمتذهنی و چشم نقش داشته
باشد.
 ممکن است موجب کاهشبیماری های قمبی عروقی
شود.

Whole grains

در روز  23گرم روغن زيتو

مغزهای درختی ،روغن
زيتو  ،روغن کانوال

در روز  ۰3گرم گردو

گردو ،روغن پنبه دانه

میزا مورد نیاز:
 /۶گرم مردا
 /گرم زنا

ادعای منبع ٪ ۴- % :مورد
نیاز روزانه را تامین نمايد.
ادعای غنی  ٪ 2۴ :مورد
نیاز روزانه را تامین نمايد.
بايد حداقل  ٪۵3اسیدهای
چرب  PUFAمحصول نهايی
را شامل شود.

ماهی های خانواد سالمو ،
تن ،دريايی ،و ساير
روغن های ماهی

میزا مورد نیاز
روزانه:
3-۰gr

حداقل  ۹ ۴میزا مورد نیاز
روزانه
حداکثر  ۹2۴میزا مورد نیاز
روزانه

Monounsaturated fatty
)acids (MUFAs

Polyunsaturated fatty
acid (PUFAs)- Omega 3
fatty acids – ALA

PUFAs-Omega 3 fatty
acids- DHA/EPA

حداکثر مجاز :
 3گرم در روز

گوشت گاو و گوسفند ،
بعضی از پنیرها

Conjugated linoleic acid
)(CLA

2
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
 می تواند به عنواآنتیاکسیدا در خنثی
نمود راديکالهای آزاد در
بد نقش داشته باشد.
 ممکن است در سالمتبینايی نقش داشته باشد.
 بهعنوا آنتی اکسیدا درخنثی نمود راديکالهای آزاد
در بد نقش داشته دارد.

 ممکن است در سالمتپروستات نقش داشته باشد.
 بعنوا آنتیاکسیدا درخنثی نمود راديکالهای
آزاد بد نقش دارد.

۰۴میمی گرم در روز

حداقل  3میمی گرم
حداکثر  ۶میمی گرم

هويج ،کدو تنبل ،سیب
زمینی شیرين ،طالبی

Carotenoids
Beta- carotene

حداقل  ۹ ۴نیاز روزانه
حداکثر  ۹2۴نیاز روزانه

کمم پیچ ،کمم ،اسفناج،
ذرت ،تصم مرغ ،مرکبات

Lutein , Zeaxanthin

حداکثر  3۵میمی گرم در روز

گوجه فرنگی و محصوالت
فرآيند شد آ  ،هندوانه،
گريپ فروت قرمز و صورتی

Lycopene

Flavonoids

حداقل  ۰۴۴میمی گرم
حداکثر ۶۴۴میمی گرم

توتها ،گیالس و آلبالو ،انگور
قرمز ,انار

– Anthocyanins
Cyanidin, Delphinidin,
Malvidin,
Pelaragoniding,
Peonidin, Petanidin

چای سبز و سیا  ،کاکائو،
شکالت ،سیب ،انگورها

Flavanols- Catechins,
Epicatechins,
Epigallocatechin,
Procyanidins

می تواند بهعنوا
آنتیاکسیدا در خنثی
نمود راديکال های آزاد بد
نقش داشته باشد.
مرکبات

3

FlavanonesHesperetin, Naringenin

4
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
پیاز ،سیب ،چای  ،بروکمی

کر بری  ،کاکائو ،سیب،
توت فرنگی  ،انگور ،بادام
زمینی ،دارچین

Flavonols- Quercetin,
Kaempferol,
Isorhamnetin, Myricetin

Proanthocyanidins

Isothiocyanates

بر اساس ادعای تولیدکنند و
مستندات ارائه شد قابل
بررسی خواهد بود.

کاهش خطر ابتال به سرطا (
گوارش ،مری ،ريه)

گل کمم ،بروکمی ،جوانه
بروکمی ،کمم  ،کمم پیچ،

Sulforaphane

Hourseradish

Phenolic Acid

بر اساس ادعای تولیدکنند و
مستندات ارائه شد قابل
بررسی خواهد بود.
 غذاهای حاوی حداقل ۴/۶۵گرم استرول استر
گیاهی در هر انداز سهم که
حداقل دو بار در روز بعنوا
قسمتی از برنامه غذايی کم
اشباع و کم-کمسترول مصرف
شوند ممکن است موجب
کاهش ريسک
بیماری های قمبی شوند.

حداکثر مجاز برای
بزرگساال  3:گرم در
روز
کودکا  :گرم در
روز

سیب ،گالبی ،مرکبات،
بعضی ازسبزيجات ،قهو

Free Stanols/ Sterols

ذرت ،سويا ،غالت،
Wood oils

6

Caffeic acid, Ferulic
acid
Plant Stanols/ Sterols

۴/۶۵گرم استرول گیاهی در
هر انداز سهم

5
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
 برنامه غذايی کم-اشباع وکم کمسترول حاوی حداقل
 3/۰گرم استانول استر گیاهی
ممکن است به کاهش ريسک
بیماری های قمبی کمک کند.

میزا دريافت روزانه:
 3-2گرم

 /۷گرم استانول استر در
هر انداز سهم

کمم بروکسل ،حبوبات ،نا
چاودار ،گندم کامل( سبوس
گندم) بادام  ،بادام هندی،
بادام زمینی ،روغن کانوال،
روغن زيتو  ،روغن ذرت،
Macadamia

Stanol/ Sterol esters

Prebiotics

موثر برای رشد پروبیوتیک
ها ،بهبود هضم غذا ،کمک به
جذب مواد معدنی ،کمک به
تقويت سیستم ايمنی بد .

حداقل  2۴درصد
میزا دريافت روزانه
۵-۰گرم در روز

میزا دريافت روزانه

غالت کامل ،پیاز ،بعضی از
میو ها ،سیر ،عسل ،تر
فرنگی ،فرآورد های لبنی

Inulin, Fructooligosacchrides (FOS),
Polydextrose

Probiotics

ادعاهررا بررر اسرراس ضررابطه
فرررآورد شرریری پروبیوتیررک
(کرررررررررد مررررررررردرک :
) PEI/CrV1/0042
اعالم گردد.
 کاهش کمسترول تقويت سیستم ايمنی کاهش حساسیت کاهش ريسرک بیمراریهای قمبی و سرطا
 چنانچه فرد دارای برنامهغذايی کم چربی
( به ويژ چربیهای اشباع
کاهش يافته) و کم-کمسترول
باشد ،مصرف پروتئین سويا
ممکن است خطر ابتال به
بیماری های قمبی را کاهش
دهد.
 -کاهش واکنش آلرژی

9

lactobacilli,
bifidobacteria,
Propionibacteria,
Bacillus coagulans
(sporolactoacillus),
yeast and other specific
strains of beneficial
bacteria

در فرآورد های لبنی میزا
حداقل ۴ ۶- ۴ ۷با توجه به
نوع فرآورد
 در ساير فرآورد ها بستهبه مستندات ارائه شد
بررسی صورت می گیرد.

Soy Protein

حداقل  ۶/2۵گرم در هر
سهم
 2۵گرم پروتئین سويا در
روز

8

دانه سويا و غذاهای حاوی
سويا

*Soy protein

10
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
 در پیشگیری از بروزسرطا نقش دارد
 ممکن است منجر به ابقاسالمت استصوا ها  ،مغز و
عممکرد سیستم ايمنی
شود  .برای زنا ممکن است
موجب ابقای سالمت در
منوپوز شود.
 ممکن است سبب افزايشخاصیت سمزدايی ترکیبات
نامطموب شود.
 ممکن است بر حفظسالمت قمب و عممکرد
سیستم ايمنی کمک کند.
باعث کاهش خطر سرطا (ريه ،معد  ،مقعد ،و کولو )
می شود

بر اساس ادعای تولیدکنند و
مستندات ارائه شد قابل
بررسی خواهد بود

هشدار:

Sulfides/ Thiols

سبزيجات خانواد کمم
(شامل گل کمم ،کمم
بروکمی و کمم پیچ) پیازف
سیر ،تر فرنگی

Diallyl sulfide, Allyl
methyl trisulfide
Dithiolthiones

)(Cruciferous

چنانچه حداقل ۴
سولفید در غذا موجود باشد
بايد روی برچسب اعالم شود.
ppm

تذکرات
 در صورتیکه ماد مؤثر برای گرو های خاص جمعیتی يا بیمارا خاص دارای محردوديت مصررف هسرتند بايرد بررروی برچسب به صورت هشدار نوشته شوند.
 نسبت غمظت اسیدهای چرب امگا ترری)  EPA (eicosapentaeonic acidبره)DHA (docosahexaenoic acidبايد بر اساس نوع ادعای سالمت و گرو مصرف کنند تعیین شود.
 ويژگی های فرمول بندی و برچسب بايد به تأيید سازما غذا و دارو برسد و سپس پروانه ساخت به وسیمه واحد هایتابعه در دانشگا های عموم پزشکی مربوطه صادر شود.
 محصوالتی نظیر اسنک ها و ديگر تنقالت مثل چیپس می توانند بدو درج ادعا برر روی برچسرب مرواد مرؤثر را برهفرآورد هايشا اضافه نمايند .بديهی است نام مواد مؤثر افزود شد در قسمت اجزای تشکیل دهند  ،بر روی برچسرب
درج می شود.

11
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

پیوست الف
مدارک مورد نیاز برای تولید و یا واردات غذاهای فراسودمند
-2
-3
-۰
-۵
-۶

فاکتور خريد ماد مؤثر
اعالم حجم تولید غذای فراسودمند
نتايج آزمايش در فرآورد نهايی
نتیجه آزمو پايداری نمايانگر وجود ماد مؤثر در مقادير افزود شد تا پايا تاريخ مصرف محصول
گواهی  HACCPيا BRC ،IFS ،ISO 22000
ارائه کپی قرارداد با آزمايشگا مورد تأيید وزارت بهداشت يا اعالم امکا انداز گیری ماد مورد نظر در خود
کارخانه

PEI/Cr V1 /0044

سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

پیوست ب
لیست انواع ترکیبات ويتامین و مواد معدنی که می توا به منظور غنی سازی به حامل های مواد غذايی بر اسراس رعايرت
استاندارد های  EP ،USP ، FCCيا  BPافزود:
ترکیبات ويتامینی
ويتامین A
ويتامین E
 دی -آلفا -توکوفرول دی /ال -آلفا توکوفرول دی -آلفا -توکوفرول استات دی /ال -آلفا -توکوفرول استات دی -آلفا -توکوفرول اسید سوکسیناتويتامین D
 ويتامین  –D3کمه کمسی فرولويتامین B1
 تیامین هیدروکمرايد تیامین مونونیتراتويتامین B2
 ريبوفالوين ريبوفالوين -5' -فسفات سديمنیاسین ()B3
 نیکوتینیک اسید آمید ( نیکوتینامید ) نیکوتینیک اسید نیاسینامید آسکورباتويتامین B6

 Pro-Vitamin A: Beta caroteneبه شکل پیش ساز بتاکاروتن

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-5'-phosphate sodium

) Nicotinic acid amid ( nicotinamid
Nicotinic acid
Niacinamide ascorbate
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

-

پیريیدوکسین هیدروکرايد

Pyridoxine Hydrochloride

ويتامین B12
فولیک اسید
-

سیانوکوباالمین
هیدروکسوکوباالمین

ا پترويل -ال -گموتامیک اسید

پانتوتنیک اسید
 کمسیم -دی -پانتوتنات -دی -پانتنول /دی /ال -پانتنول

Cyanocobalamin
Hydroxocobalamin

N- petroyl-L-glutamic acid

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

بیوتین
-

دی -بیوتین

D-biotin

ويتامین C
 ال -آسکوربیک اسید کمسیم -ال -آسکوربات  -۶پالمیتو يل -ال -آسکوربیک اسید( اسکوربیل پالمیتات ) -سديم -ال -آسکوربات

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

مواد معدنی
کمسیم
 کمسیم کربنات کمسیم کمرايد تری کمسیم دی سیترات ( کمسیم سیترات ) کمسیم گموکونات -کمسیم گمیسروفسفات

Calcium carbonate
Calcium chloride
(Tricalcium dicitrate(Calcium citrat
Calcium gluconate
Calcium glycerophosphate
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

-

کمسیم الکتات

 کمسیم هیدروکسايد کمسیم اکسايد کمسیم فسفات(مونو ،دی و تری -بیسیک) کمسیم سولفات منیزيوم منیزيوم هیدروکسید کربنات منیزيوم کمرايد منیزيوم گموکونات منیزيوم گمیسروفسفات منیزيوم هیدروکسايد منیزيوم ال -الکتات منیزيوم اکسايدمنیزيوم فسفات (دی و تری)
 منیزيوم سولفات -منیزيوم سیترات

Calcium lactate
Calcium hydroxide
Calcium oxide
)Calcium phosphate (mono,di-,and tri-basic
Calcium sulphate

Magnesium hydroxide carbonate
Magnesium chloride
Magnesium gluconate
Magnesium glycerophosphate
Magnesium hydroxide
Magnesium L- lactate
Magnesium oxide
)Magnesium phosphate, (di- and tribasic
Magnesium sulfate
Magnesium citrate
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

پیوست ج
ضابطه غنی سازی فرآورد های لبنی
به غیر از موارد ذيل کمیات اين ضابطه مطابق با ضابطه غنی سازی اختیاری مواد غذايی است.
 .1انتخاب نوع فرآورده لبنی به عنوان حامل درغنی سازی
 فرآورد های لبنی پاستوريز و استريل شامل انواع شیر و شیرهای طعم دار مايع ،پنیر ،ماست ،دوغ وسايرنوشیدنی های لبنی ،بستنی با رعايت ويژگی های توصیف شد در جدول زير و ضوابط کمی غنی
سازی ،می توانند بامواد مغذی ها غنی سازی شوند.
تبصر  :در صورتیکه مواد غذايی ذکر شد در باال بعنوا ماد اولیه برای صنايع غذايی محسوب شود غنی سازی آ
مجاز نیست.
یادآوری :فرآورد های لبنی کم-چرب در اولويت غنی سازی قرار دارند.
ويژگی فرآورد هايی که مجاز به غنی سازی هستند ،با جدول  3مطابقت دارد:
جدول  :3ويژگی های فراورد هايی لبنی که مجاز به غنی سازی هستند
ردیف

محدودیت های دیگر

شماره

نام محصول

درصد چربی

شیر بدو چربی،
شیر کم -چرب و
شیر نیم -چرب

حداکثر تا کمتر 3

۶%۵

2

ماست بدو چربی،
ماست کم -چرب و
ماست نیم -چرب

حداکثر تا کمتر 3

۶%۵

3

دوغ

۰

شیر طعمدار

۵

بستنی

۶

پنیر

استاندارد

حداکثر
همانند شیر

بدو چربی۴ :

2۰۵3
فقط در شیرهای طعمداری که در
آ از کنسانتر يا پور استفاد شد
باشد

۵2۷

در بستنی های تهیه شد از شیر

2۰۵۴
۶۶2%
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سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

کم -چربی 2۵ :تا ۴
نسبتاَ چرب :تا ۰۴
۷

نوشیدنیهای بر پايه
لبنیات

۰۶۵%
23۰۰
بايد فاقد رنگ و اسانس ساختگی
باشد

ندارد

)2انتصاب مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی
الف) ويتامین ها و مواد معدنی
ويتامین ها و مواد معدنی که می توا به شکل اختیاری به غذا افزود به دو دسته تقسیم می شوند:
 دسته :Aريز مغذی هايی که ايمنی مصرف انها باال بود و اثرات جانبی از آنها گزارش نشد مانند تیامین ،ريبوفالوين ،اسید پانتوتنیک  ،بیوتین ،ويتامین  ، B12ويتامین  ، Cبتاکاروتن  ،ويتامین  B6و نیاسین
 دسته :Bريزمغذی هايی که اثرات جانبی جدی داشته اما در غنی سازی های اختیاری امکا بیش-غمظتی( )Over- doseآ ها درمقادير افزود شد وجود ندارد مانند :کمسیم ،منیزيوم ،اسیدفولیک ويتامین D
تبصره  -1نظر به اينکه کمبود ويتامین  Aدر ايرا گزارش شد است ،طبق تصمیم کمیته کشوری غنی سازی مورخ
 3۰۰/ 2/ 2افزود ويتامین  Aبه شکل رتینول به شیر مجاز می باشد.
تبصره -2در فراورد های لبنی کم چرب در صورتیکه مقداری از ويتامین  Aو  Dطی فرآيند چربی گیری از دست
رفت ،صنايع مجازند تا میزا از دست رفته را به محصول نهايی اضافه نمايند (فرآيند ترمیم .)Restoration -بديهی
است ادعای روی برچسب محصول طبق ضابطه برچسب گذاری اين ادار کل انجام خواهد پذيرفت.
یادآوری -نوع و شکل غنی کنند های پیشنهادی (ويتامین ها و امالح) برای افزود به فرآورد های لبنی طبق
پیوست د آمد است.
تبصره  -3استفاد از ساير شکل های غنی کنند ها با ترکیب متفاوت با آنچه در پیوست آمد است ،در صورت
مطابقت با ضوابط کمی غنی سازی و ارايه مدارک و مستندات عممی و تايید مراجع ذيصالح امکانپذير است.
ب) ترکیبات فراسودمند ()Functional Ingredients
ضوابط غنی سازی فرآورد های غذايی با ترکیبات فراسودمند بهطور جداگانه در دست تدوين است .لذا اين ضوابط
برای غنی سازی فرآورد های لبنی با اين گرو از افزودنی ها کاربرد ندارد.
 )3مقدار مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی
-
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 حداقل مقدار هر يک از ريزمغذی های افزود شد (صرفنظر از مقدار طبیعی موجود در فراورد ) نبايداز  ۵۹ RNIبه ازاء هر انداز سهم کمتر باشد.
 حداکثر مقدار افزود ريزمغذی های موجود در دسته اول(صرفنظر از مقدار طبیعی موجود درفرآورد )  2۴۹نیاز روزانه بر اساس مرجع  RNIو برای ويتامین  ۵۴۹ Cبه ازاء هر انداز سهم می باشد.
 حداکثر مقدار افزود ريزمغذی های موجود در دسته دوم(صرفنظر از مقدار طبیعی موجود درفرآورد )  ۹ ۴نیاز روزانه بر اساس مرجع  RNIبه ازاء هر انداز سهم است.
 حداکثر میزا افزود ويتامین  Aبه فراورد های مجاز  ٪ ۵بر اساس مرجع  RNIيعنی معادل %۴میکروگرم  REبه ازای هر انداز سهم است.
تبصره  -4در غنی سازی فرآورد های لبنی بايد میزا افت ريزمغذی ها در طول آماد سازی ،فرآوری،
توزيع و نگه داری  ،محاسبه و به همرا مقدار ريزمغذی مورد نظر در فرآورد نهايی ،به محصول لبنی اضافه
شود .به اين مقدار مازاد اصطالحا بیش -ماند ( )Over-ageگويند.
تبصره  -5در غنی سازی فرآورد های لبنی با ويتامین  Aپیشنهاد می شود ترجیحا از پیش ساز اين
ويتامین(بتاکاروتن) استفاد شود اما چنانچه بداليل تکنیکی مانند تغییر رنگ ناشی از افزود بتاکاروتن در
برخی فرآورد ها امکا اضافه کرد آ وجود ندارد می توا از ساير ترکیبات ويتامین  Aنظیر استرهای
پالمیتات و استات استفاد نمود.
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