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 غذا و دارو سازمان

 غذامعاونت 
 

 

 

  

حداقل ضوابط  فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده                  

انواع نكتار،  آب سبزیجات و صيفي جات ، انواع آبميوه ،

 و پوره كنسانتره، شربت ، يدني نوش

 

 

 

 2931سوم : مردادماه  بازنگري
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 مقدمه 

به منظور نظارت برواحدهای تولیدکنندد  اندواف آدردوری   ودا وبدا تو ده بده حراهدی   درو           

مصرف کنند  و مصرف روزاآزون ا ن نوف محصوالت ضوابط وشرا ط مندرج یر بندهای ز در با دد مدد    

 نظر قرار یری.

 

  هدف -2

هدف از تدو ن ا ن ضوابط ، تعیین حداقل ضوابط آنا و بهداشديا واحددهای تولیدد کنندد  اندواف       

 آردوری  های  وا خوراکا ما باشد. 

 

 دامنه كاربرد -1

 .ا ن ضابطه یرموری واحدهای تولید کنند  انواف آردوری   وا کاربری یاری  

 
 

 تعار ف -3

 آردوری   وا -

و شیر ن کنند  و ها ر موای مندرج یر دخر ن تجد د نظراهديانداری   آردوری  ای اه  که از مولوط دب

 تهیه شد  و بصورت منجمد به مصرف ما رهد. 3693ملا ا ران به شمار  

 

 

  2شرایط خوب ساخت) عمومي( -4

برای تاهیس واحد ، ضوابط آنا و بهداشيا واحدهای تولید و بريه بندی موای غذا ا ) با کد           

1Fdop10611v    مو وی برروی هاwww.fdo.behdasht.gov.ir و شرا ط خوب هاخ  اخيصاصا )

 همین ضابطه با د مد نظر قرار  یری . 5مندرج یر بند 

 

  شرایط خوب ساخت)اختصاصي( -5

منظددور ضددوابط بهداشدديا اهدد  کدده اخيصاصددا بددرای محصددوالت مندددرج یر ا ددن ضددابطه                 

 کاربری یاری.  

 انبار  مواد خشك  -5-2

موای خشك موری اهيفای  یرآرموالهیون آردوری   ودا خدوراکا از قلیدل ) شدپر،  دویر شدیر        

انلار مناهب ، خشك وخنك و عداری   خشك، اهیدهای مجازخوراکا ،  ا دار کنند  ها ، رنگها و ...( با د یر

 از هر نوف عوامل دلوی  کنند  میپروبا و شیمیا ا نگهداری شوند.

                                                           
1
-Good   Manufacturing  practice (GMP) 

http://www.fdo.behdasht.gov.ir/
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 انبار اسانس  -5-1

اهانس ها با د یرمحل خشك ، خنك ، یور از نور مريقیم و یر یمدای منددرج بدرروی بر ردب      

 .  دنها نگهداری شوند ، الزم اه  یمای محل نگهداری اهانس کنيرل و ثل  شوی

 

 انبار تخم مرغ و فرآورده هاي آن  -5-9

توم مرغ تاز  یر انلارهری ، توم مرغ منجمد یر هدریخانه و  دویر تودم مدرغ یر انلارخشدك و      

 خنك با د نگهداری شوی.  

 

 انبار آبميوه یا كنسانتره  -5-4

با تو ه به یهيورالعمل یرج شد  یر بر رب محصول و شدرا ط نگهدداری اعدشم شدد  توهدط                  

 تولیدکنند  انلار خنك ،انلار هری و  ا هریخانه اهيفای  ما شوی.

 

 نبارشير پاستوریزه ا – 5-5

یر ده هلردیوو و بدا رعا د  تدار         3شیر  اهيور ز  با د یرمحل مناهب بدا یمدای حدداک ر     

 رف نگهداری شوی.مص

 

 یادآوري 

ها ر آردوری  های شیر با د براهاو و ژ یهای خدا  خدوی ومطدابا بدا دخدر ن تجد دد نظدر         

 اهيانداری های ملا مربوط نگهداری شوند.  

 

 

 

 تجهيزات خط توليد  -6

محصول تولید شد  ، با د با و ژ یهای محصول نها ا ذکرشد  یر اهيانداریهای ملدا )یر صدورت            

عدم و وی اهيانداری ملا ، اهيانداری های بین المللا موری تا ید ا ن هازمان (و  ا ضدوابط اعدشم شدد  از    

 هوی ا ن هازمان مطابق  یاشيه باشد.

 

 د انواع فرآورده هاي یخيحداقل تجهيزات مورد نياز براي تولي -2 -6

 موزن مجهز به همزن  ه  مولوط کری ن موای اولیه ) از نس مناهب  ه  مناهب با موای غذا ا( -

 آیلير ) صاف کرین(    -

 موزن ذخیر  قلل از  اهيور زاهیون ) یرصورت لزوم( -
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  اهيور زاتور   -

 ( و یربندی  Cold Filling , Hot Filling  رکن )  -

 ی )  ه  تمیز کرین ظروف دغشيه به شرب  و خنك کرین (یوش دب هر -

خشك کرین ) یربريه های تیو ا الزم اه   ك واحد خشك کن با هوای هری یرخط تولید تعلیه  دریی   -

 تا  س از خشك شدن کامل محصول، بريه بندی نها ا انجام شوی( 

 یهيگا  یرج مشوصات الزم برروی بريه بندی -

 عدیی ) با یرج مشوصات الزم (  02ر وشش ثانو ه بصورت  دا انه  ا حداک ریهيگا  بريه بندی ی -

 یهيگا  شیر نگ ) یرصورت نیاز (   -

 

 تذكر

 آروش ، عرضه ومصرف با د بصورت منجمد باشد.          

 

 یادآوري 

 .باشد12اهيیل به کار بری  شد  یر تجهیزات خط تولید با د موری تا ید مرا ع ذ صشح              

 

 

 تبصره
 ه  د اها از و ژ یهای محصول به دخر ن تجد د نظر اهيانداریهای ملا مو دوی و یر صدورت            

 مرا عه شوی. عدم و وی اهيانداری ملا ، به اهيانداریهای بین المللا معيلرموری تا ید ا ن هازمان

 

 مقدمه  

از دنجا که شرا ط دب و هوا ا معيدل ا ران،  ه  کش  انواف میو  ها ومرکلات بریار مناهب و 

مطلوب ما باشد، و از طرآا ضا عات محصوالت کشاورزی قابل تو ه اه  ، اهيفای  از روشهای علمدا  

 اه   و تپنولوژی تولید آردوری  های  انلا و دموزشهای صحیح و اصولا از اهمی  و ژ  ای برخوریار

 

 هدف -2

تعیددین حددداقل ضددوابط آنددا و بهداشدديا واحدددهای تولیددد کننددد   ضددابطههدددف از تدددو ن ا ددن  

 محصوالت آوق ما باشد.  

 

 دامنه كاربرد  -1
                                                           

 مر ع ذ صشح یر حال حاضرهازمان ملا اهيانداری ا ران ما باشد. -1
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انواف دبمیو  ، دب هلز جات و صیفا  ات ، نپيار،  ا ن ضابطه یر موری واحدهای تولید کنند           

، شرب  ، کنرانير  و  نوشیدنا بر ا ه عرقیات ، نوشیدنا  ای هری(نوشیدنا میو  ای، ( نوشیدناانواف 

  .کاربری یاری  ور 

 

 تعاریف  -9

 

 )از ميوه تازه( آب ميوه -

 دا قردم  هدای     ه  تومیر نشد  ولا قابل تومیر که از آشرین میو  های هدالم  ورهدید    آردوری  ای 

 دمد  و آرد ندد حرارتدا را طدا کدری  و     وهیله روشهای مپانیپا بده ، ب اتخوراکا هلزی  ا صیفا 

 مريقیماً  ه  نوشیدن مصرف ما  ریند.  

 

 آب سبزیجات -

ما ع تومیر نشد ،اهيوراج شد  از قرم  خوراکا  ك  ا  ند هلزی اه  که بده روش آیز پدا آدردوری    

آدردوری       خشدلا هدلزی باشدد.ا ن     ری د  اه  .دب هلزی با د بدون  وه  ،یانه و  ا ی گر قرم  های 

 آرد ند حرارتا را طا ما کند. ما تواند شفاف ،کدر  ا یارای  الپ باشد و

 دب هلزی ما تواند بوهیله رقیا کرین با دب دشامیدنا از کنرانير  بده  دمد  و بازهازی شد  باشد.

 

 از كنسانتره آب ميوه ، آب سبزي ، آب صيفي جات  -

تغلیظ شد  ) کنردانير  ( بدا دب   ا دب هلزی  ا دب صیفا  ات  ه  که از رقیا شدن دبمیو   آردوری  ای

هد  دمدد  و   دشامیدنا تا رهیدن به غلظ  مطلوب طلا اهيانداری و به همرا  ها ر اآزوینیهدای مجداز بد  

 مريقیماً  ه  نوشیدن مصرف ما  ریند. آرد ند حرارتا را طا کری  و

 

 نكتار  -

تومیرکه از اخيشط قرميهای قابل خوراك میو  رهید  و هدالم ،  آردوری  ای اه  تومیر نشد  ولا قابل 

از تهیه شد  و آرد ندد حرارتدا را طدا    ، دب و شپر و ها ر اآزوینیهای مج ا دبمیو   ا کنرانير  دب میو 

 مريقیماً  ه  نوشیدن مصرف ما  ریند. کری  و

 

 ميوه اي  يدنينوش -

از اخيشط دب میو   ا تغلیظ شد  دن و  ا  الپ میدو  بده   ه  تومیر نشد  ولا قابل تومیر که  آردوری  ای

  صورت های   ا مرکب همرا  با شیر ن کنند   ا بدون شیر ن کنند ، دب و اآزوینیهای مجاز بدهد  دمدد  

 مريقیماً  ه  نوشیدن مصرف ما  ریند. و آرد ند حرارتا را طا کری  و
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 نوشيدني بر پایه عرقيات -

و آرد ندد   اخيشط عرقیات،دب،اآزوینا های مجاز و شیر ن کنند  ها به یه  دمد آردوری  ای اه  که از 

 مريقیماً  ه  نوشیدن مصرف ما  ریند. حرارتا را طا کری  و

 

 آب ميوه تغليظ شده ) كنسانتره (  -

د  بده روشدهای مپدانیپا بدهد  دمدد   و بدا روشدهای        ه  که از تغلیظ دب میو  تومیر نش آردوری  ای

 گهداری و بريه بندی ما  ریی.  نآیز پا 

 

 شربت  -

    مولوط شپر و دب و مای  اصلا شرب  که برحرب نوف شدرب  مدا تواندد کنردانير  میدو  ، دب میدو  ،      

ین شدد  یر اهديانداری   هرکه ، عرقیات  ا عصار  های  یاها باشدد و مدا با رد  بده غلظد  نهدا ا تعید       

 آرد ند حرارتا را طا ما کند. مربوطه برهد و

 پوره  -

آردوری  ای اه  که از خری کرین باآ  اصلا قابل خوراك ) میان بر( میو  هالم تهیده شدد  و از صداآا    

علدور کدری  و     ) ASTMیر هیرديم   02) الك بدا مدش شدمار      2/ 131های نها ا با قطر هوراخ حداک ر 

 هريه و باآ  یرش  دن  دا شد  باشد.،  وه 

  

 پوره ميوه تغليظ شده -

 یو  ای اه  که به روش تلویر یر خشء تغلیظ شد  اه  . ور  م

 

 پوره ميوه تغليظ نشده-

 عملیات تغلیظ تهیه شد  اه . م ور  میو  ای اه  که بدون انجا

 

 

 تذكر 

)از  هنگام صدور  روانه بهر  بریاری برای دبمیو  ، به تفاوت تجهیزات موری نیاز  هد  تولیدد دبمیدو      -

( شیدنانو انواف نپيار و دب هلز جات و صیفا  ات،موری ی گر) دبمیو  از کنرانير  ،  هار بامیو  تاز ( 

 تو ه کاآا شوی.  

با دد  هد  شريشدو از خدط       یرتولید دب هلز جات و صیفا  ات به یلیل بدار دلدوی ا میپروبدا بداال      -

ات خدط تولیدد         ی.امدا هدا رتجهیز  دبمیدو  ، اهديفای   ری   دا انه ای به آاصله مناهب از بوش شريشوی 

 ما تواند مشيرك باشد.  
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  2خوب ساخت) عمومي( شرایط -4

کد با  د و بريه بندی موای غذا ا )ضوابط آنا و بهداشيا واحدهای تولی، تاهیس واحد  برای          

1Fdop10611v  برروی ها  مو وی www.fdo.behdasht.gov.ir و شرا ط خوب هاخ  اخيصاصا )

 همین ضابطه با د مد نظر قرار  یری .5مندرج یر بند 

 

  (اختصاصي)شرایط خوب ساخت -5

منظددور ضددوابط بهداشدديا اهدد  کدده اخيصاصددا بددرای محصددوالت مندددرج یر ا ددن ضددابطه                 

 کاربری یاری.  

 

 انبار شكر و سایر مواد پودري و مواد خشك  -5-2

یرصد بوی  و مجهز به وهیله انداز   یدری تغییدرات رطوبد  نردلا      92رطوب  نرلا دن با د حداک ر  -

 باشد.

 برای نگهداری شپر یر انلار با د از  ال  ) آلزی و ضد زنگ و ا  شهيیپا ( اهيفای   ریی.   -

هدانيا ميدر آاصدله از     52روش  یدن  ونا های شپر یر انلار با د به طور مرتب بوی  و رعا   حدداقل  

 هانيا مير بین ری فهای بريه بندی شپر ضروری اه .  92ی وارها و 

)علور نما د. قلل از انيقال شپر به تانك آرموالهیون با د از میدان مغناطیرا )دهن ربا 

 

 سردخانه زیرصفرانبار سرد و  -5-1

. با تو ه به یهيورالعمل یرج شدد  یر بر ردب محصدول و شدرا ط      ه  انلار کرین کنرانير  ها         

 نگهداری اعشم شد  توهط تولیدکنند  انلار هری و  ا هریخانه اهيفای  ما شوی.

 

 سيلوهاي نگهداري ميوه  -5-9

همچنین با د  دنس دن بدرای   ی  واحد تولیدی باشد. ظرآی  هیلوها با د ميناهب با نوف میو  و ظرآ        

میو  ها ا نظیر هیب و  شبا از  نس بين و برای میو  های حلده ای مانندد انگور،دللدالووتوت آرنگدا از     

  نس اهيیل ضد زنگ باشد.

 

 تجهيزات خط توليد  -6

اهيانداریهای ملدا )یر صدورت   محصول نها ا ذکرشد  یر  با و ژ یهایمحصول تولید شد  ، با د          

ضدوابط اعدشم شدد  از    عدم و وی اهيانداری ملا ، اهيانداری های بین المللا موری تا ید ا ن هازمان (و  ا 

 مطابق  یاشيه باشد. هازمانهوی ا ن 

 
                                                           

1
-Good   Manufacturing  practice (GMP) 

http://www.fdo.behdasht.gov.ir/
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) از ميوه تاازه یاا قسامت هااي خاوراكي سابزي       حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد آبميوه  -6-2

 پورهو وصيفي جات(

 هیلو  ه  تحو ل و ذخیر  میو    -

 نقاله باالبر مجهز به یوش دب  -

 میز شريشوی غلطپا با دب اآشان  ا هلیس مشلك با دب اآشان  -

 میز هورتینگ ترمه ای  -

 موزن دنز م به همرا   مپ یوزاژ مش دنز م که به یهيگا  خری کن مرتلط اه .  -

 خری کن ) با تو ه به نوف میو  (  -

 مش هیير ) با تو ه به نوف میو  مانند دللالووانگورقرمز( -

 مش تانك -

 یهيگا   رو  ه  دبگیری -

 هیلو با موزن تفاله و تجهیزات مربوطه   -

 موزن ذخیر  دبمیو  خام -

  اهيور زاتور)یرصورت تولید دبمیو  شفاف( -

 موازن دنز م زنا ) یرصورت تولید دبمیو  شفاف(  -

اهدیون و  کمك یهيگاهها ا از قلیل آیلير خشء ، آیلير  درو، آیليدر کاغدذی و اوليدرا آیلير    آیليراهیون به  -

 ( با تو ه به نوف محصول)  نظا ر دن

 موازن دبمیو  صاف شد    -

 هوا یر )یرصورت نیاز( -

  اهيور زاتور  -

 )  Cold Fillingو  ا     Hot Filling رکن )  -

 یربندی اتوماتیك )یر صورت نیاز( -

 Hot ورت اهديفای  از هیرديم     تونل و  ا حوضچه خنك کن و یمند  هوا )  هد  خندك  کدرین( یرصد     -

Filling   

 یرج مشوصات الزم برروی بريه بندییهيگا   -

 نا  رلان یرصورت نیاز  -

 بريه بندی یرکارتن  ا شر نگ -

 1تذکر 

نظراهديانداریهای مربوطده اهديفای             برای تولید  ور  از تجهیزات آوق و بدا تو ده بده دخدر ن تجد دد          

 ما شوی.     

 1تذكر 

 برای انيقال ما عات یر خط تولید دبمیو  از  مپ های هانير فوژی اهيفای  ما شوی.       
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  9تذكر 

 ما باشد. گاههای ذکر شد   نیز موری نیازیرخصو  دب میو  های ذ ل عشو  بر تجهیزات آوق یهي    

 

 آب انگور  -

  یر انگورخوشه  

 

 آب آلبالو -

 هريه  یر دللالو 

 

 آب مركبات -

  یهيگا  برو زنا 

 یهيگا   وه   یر 

 یهيگا  اهانس  یر 

   یهيگا  دبگیری 

 صاآا 

   یرا ن یهيگا  روغنهدای واری شدد      –برای صاف شدن نها ا ) یهيگا  روغن  یر( هانير وآوژیهيگا

یرصدد دبمیدو   ددا     9تا  3یر ه هانيا  رای با تلویر 92لیمونن اه  ، یریمای  -به دب میو  که عمدتاً ی

 ما شوی. یرا ن یهيگا  اکریژن مو وی یر دب میو  نیز  دا ما شوی.

 

 

 

 از كنسانتره  يدنينوش انواعو ، نكتارحداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد آبميوه   -6-1

مجهز به همزن  ه  تهیه  یو دار  زنگ نزن اهيیل، موزن از  نس مناهب  ه  تماو با موای غذا ا  -

 شرب  ) دب و شپر(  

مجهزبه همزن ) مولوط کرین موای زنگ نزن اهيیل  ،موزن از  نس مناهب  ه  تماو با موای غذا ا  -

 اولیه ( 

 آیلير  ا صاآا   -

 ورت نیاز ( هوا یر ) یرص  -

 موزن ذخیر  قلل از  اهيور زاهیون -

  اهيور زاتور  -

   (   Cold Fillingو ا   Hot Filling رکن )  -
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 یربندی اتوماتیك)یر صورت نیاز( -

تونددل و  ددا حوضددچه خنددك کددن و یمنددد  هددوا )  هدد  خنددك کددرین ( یرصددورت اهدديفای  از             -

   Hot Filling   هیريم                  

 یرج مشوصات الزم برروی بريه بندییهيگا   -

 نا  رلان یرصورت نیاز -

 بريه بندی یرکارتن  ا شر نگ -

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد نكتار از ميوه   – 6-9

یرصورتا که نپيار را از میو  تاز  تهیه نما ند، تجهیزات موری نیاز برای تولید نپيار هر میو ، مشدابه بدا   

 )ازمیو  تاز ( به انضمام تجهیزات ذ ل ما باشد: بوش تولید دبمیو تجهیزات 

 موزن از  نس مناهب  ه  تماو با موای غذ ا ) اهيیل ( یو  دار  مجهز به همزن  ه  تهیه شرب    -

 موزن آرموالهیون مجهز به همزن   -

 موزن ذخیر  نپيار -

 هوا یر) یرصورت نیاز(  -

  اهيور زاتور -

 )  Cold Fillingو  ا     Hot Filling رکن )  - 

 یربندی اتوماتیك )یر صورت نیاز( - 

 Hot ورت اهديفای  از هیرديم   تونل و  ا حوضچه خنك کن و یمند  هدوا )  هد  خندك  کدرین( یرصد      - 

Filling   

 یرج مشوصات الزم برروی بريه بندییهيگا   - 

 نا  رلان یرصورت نیاز - 

 بريه بندی یرکارتن  ا شر نگ -

 

 تذكر

یر صددورتیپه هر ددك از محصددوالت بصددورت  ددازیار تولیددد شددوند تجهیددزات ز ددر بعددد از مرحلدده        

  اهيور زاتور موری نیاز خواهد بوی:

 یهيگا  خنك کنند  -

 یهيگا  تزر ا  از -

 )  Cold Fillingو  ا     Hot Filling رکن )  - 

 یربندی اتوماتیك )یر صورت نیاز( - 

 Hot ورت اهديفای  از هیرديم     تونل و  ا حوضچه خنك کن و یمند  هوا )  ه  خندك  کدرین( یرصد    - 

Filling   
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 یرج مشوصات الزم برروی بريه بندییهيگا   - 

 نا  رلان یرصورت نیاز - 

 بريه بندی یرکارتن  ا شر نگ -

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد كنسانتره  -6-4

تغلیظ شد  را از تغلیظ دب میو  یر خشء نرلا بده  ما دورند. تجهیزات موری نیاز  کنرانير   ا عصار 

         بده انضدمام تجهیدزات ذ دل     )ازمیدو  تداز (   برای تولید کنرانير  ، شامل لوازم و تجهیدزات تولیدد دبمیدو    

 ما باشد:

 اوا راتور تح  خشء به انضمام تجهیزات  انلا دن  -

 هیريم خنك کنند   -

 موازن ذخیر  کنرانير  میو  مجهز به همزن  ه   پنواخ  هازی دن  -

  مپ تولیه کنرانير   -

  رکن   -

 

  تذكر

 نوف  مپ های موری اهيفای  یرخط کنرانير  منو  مپ ما باشد. 
 

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد انواع شربت  -6-5

 برای تهیه شرب  ) دب + شپر(  زنگ نزن موزن از  نس مناهب  ه  تماو با موای غذا ا اهيیل  -

یو  ددار   هد   ود  میدو  )      زندگ ندزن   موزن از  نس مناهب  ه  تماو بدا مدوای غدذا ا اهديیل     -

 یرصورت تهیه شرب  میو  ( 

 موزن آرموالهیون   -

 صاآا  -

 )یرصورت نیاز(هوا یر -

  اهيور زاتور   -

  رکن    -

 کانال  ا ر ل ميحرك و یوش دب برای شريشوی  ظروف  ر شد    -

 یرج مشوصات الزم برروی بريه بندییهيگا   -

 

 

 یادآوري 
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 .باشد1اهيیل به کار بری  شد  یر تجهیزات خط تولید با د موری تا ید مرا ع ذ صشح               

 

 تبصره
 ه  د اها از و ژ یهای محصول به دخر ن تجد د نظر اهيانداریهای ملا مو دوی و یر صدورت            

 مرا عه شوی. عدم و وی اهيانداری ملا ، به اهيانداریهای بین المللا معيلرموری تا ید ا ن هازمان

 
 

 

                                                           
 باشد. ما هازمان ملا اهيانداری ا رانمر ع ذ صشح یر حال حاضر - 1


