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 غذا و دارو سازمان

 معاونت  غذا
 

 

  

           ودستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند

 غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
 

 

 2931تجدید نظر دوم: خرداد 

 

 
 
 

 بنام خدا

 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 

روز نمايد.  اقدام به تدوين مقررات و دستورالعمل هايي متناسب با علم 1831  
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. 
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مي  ( موجود  www.fad.gov.irبر روي سايت سازمان  غذا و دارو وزارت بهداشت )شايان ذكراست كه ضوابط 

 باشد.

 
 

 این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو وبا  همكاری  :       

، تدوین  1انستیتو تحقیقات تغذیه کشور،  معاونت بهداشتی و شرکتهای تحت نظارت سازمان غذا و دارو

 گردیده است.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         

 
 

 

 

 

                                                           
 این شرکت ها شامل : شرکت فرایند سازان، صنایع شیر ایران، نستله ، سویا سان و آلیفرد 1
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 فهد .1

 هدف از تدوين اين دستورالعمل اجرايي اعالم الزامات فني و بهداشتي مورد نياز در توليد و واردات فرراورده  

 هاي غذايي است كه به طور اختياري با مواد موثر و مغذي غني مي شوند.

 

 دامنه کاربرد  .2

هاي وارداتي و توليدي به غير از غذاهاي فرمول بندي شده كودكران   اين ضابطه در خصوص تمامي فراورده  

 كاربرد دارد.

  

 تعاریف و اصطالحات .3
 

  ( Functional Foods)غذاهای فرا سودمند -

مصررف مري شروند. شرواهد علمري      غذاهايي داراي ظاهري مشابه با غذاهاي متداول هستند و در برنامه غذايي روزانره  

افزون بر ارزش تغذيه اي پايه، دست كم داراي يک خاصيت مشرخ  و بره   اين غذاها  اين است كه معتبرموجود مويد

 اثبات رسيده ارتقا سالمت و پيشگيري كننده /كاهش دهنده بيماري هستند

 (Fortification)غنی سازی -

شرايطي كه آن مواد در غذا به طور طبيعي وجرود نداشرته باشرد يرا     ي در يمغذي به مواد غذاماده ا چند يک يافزودن 

ا چند ماده مغذي يک ياصالح كمبود ناشي از / يا ري ويشگيبه منظور پ مقدار آن ها كمتر از ميزان طبيعي اوليه باشد،

 .1ت وجود دارديا گروه هاي خاصي از جمعيكه در كل جامعه و 
 (Food Vehicle)حامل غذایی -

 و يا مغذي به آن افزوده مي شود. كه ماده موثرماده غذايي 

 (Fortificant)غنی کننده  -

 ماده موثر يا مغذي كه با هدف غني سازي به حامل غذايي افزوده مي شود.

 (Voluntary/Discretionary  Fortification)غنی سازی اختیاری  -

كارخانه هاي توليد كننرده كره برر اسراس     غني سازي يک ماده غذايي با مواد مغذي بر اساس درخواست هاي موردي 

 ضوابط و دستورالعمل هاي جاري انجام مي پذيرد.

 (Mandatory Fortification)غنی سازی اجباری -

 

                                                           

 شامل مفاهيمي  چون  ( Fortification)در اين ضابطه واژه غني سازي -1
Enrichment  ،Added with  و

Nutrification شود. نيز مي 
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غني سازي يک ماده غذايي با مواد مغذي در سطح ملي بر اساس سياست هاي جاري كشوري كه به منظور حذف و يا 

معين انجام مي شود، مانند غني سازي نمک با يد يا آرد با آهرن و اسريد   بهبود وضعيت كمبود يک يا چندماده مغذي 

 فوليک.

   (Serving Size)اندازه سهم -

 مقدار مصرف فرآورده غذايي كه بر اساس مقادير متداول مصرف جامعه تعيين مي شود. -
 

 

 مسئولیت اجرایی .4

 اجراي اين دستورالعمل به عهده سازمان غذا و دارو و ادارات تابعه در دانشگاه هاي سراسر كشور مي باشد. 

 

 اجباری در قالب برنامه های ملی   ه برای غنی سازییاصول پا  .5

 

 مغرذي ، نروع غرذاي    مرواد  در مورد نوع و مقردار  منطبق با سياست هاي سازمان غذا و دارو د يغني سازي با

جامعه هردف و الگروي مصررف     ه اي خاصيح مشكالت تغذيبر اساس تصح و شده براي غني سازيانتخاب 

 رد.يي هر منطقه صورت گيغذا

 شرواهد  يرا   ا چند گروه از جامعه موجرود باشرد  يک يخاص در  دريافت كم ماده مغذيشواهدي مبني بر بايد

در سرطح   مراده مغرذي خراص را    د آنمراري ناشري از كمبرو   ياحتمال بروز ب يا كمبود و نييبال زيرا يني يبال

 .1نمايندجامعه اثبات 

  گرروه  توسرط  غذاي اصلي جامعه باشرد ترا   د يمغذي انتخاب مي شود باماده ي كه به عنوان حامل يغذاماده

 مصرف شود.نيز خطر كمبود هاي در 

  گروه هراي  زماني كه توسط  ،ري از كمبود آنيشگيا پيد براي بهبود يمغذي افزوده شده به غذا باماده مقدار

 كافي باشد. ، خطر كمبود مصرف مي شوددر 

 

  ) اجباری یا اختیاری (ط انجام هر نوع غنی سازییشرا .6

 

  غرذاهاي  ري بره  يگرر در مقراد  يي ديآنها در منابع غرذا طبيعي وجود  امكان د با توجه بهيمغذي  بامواد

 نامعلوم در افراد مصرف كننده نشوند. دريافت اي دريافت -شياضافه شوند كه منجر به ب حامل

 فنري ت هراي  يمحردود  در نظر گرفتن زان مصرف آن در جامعه ويد بر اساس ميانتخاب غذاي حامل با 

 .باشد

                                                           
 و اعالم می شود.این شواهد توسط  وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی جمع اوری  1
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  افزودن مواد مغذي به مواد غذايي بايد به نحوي باشد كه موجب اختالل در متابوليسم ساير مواد مغذي

 و بروز عوارض جانبي نشود.

 يعنري زيسرت     افت باشرد. يک از غذاي مصرف شده قابل دريولوژيد از نظر بيمغذي افزوده شده  با مواد

 "پروبيوتيک ها گاهي فقط به صورت گذرا عمل مي كنند "فراهمي آنها در نظر گرفته شود. 

  از  ييغرذا مواد  حسي اتيدر خصوص غير قابل پذيرش  رييتغ نبايد ييمغذي به مواد غذامواد افزودن (

 مواد غرذايي ماندگاري  ي دورهد ين نبايهمچن .جاد كنديا ها آني روآو شيوه هاي فر (و رنگ طعم ليبق

 .  اهميت بسيار داردغني سازي با مواد معدني  خصوص  معموال در موضوعن يا را كاهش دهد.

 .فن آوري غني سازي ماده غذايي مورد نظر به طور كامل در اختيار باشد 

  بايد از نظر نوع ماده افزوده شرده،   يا ذكر شده در دستورالعمل مربوطه  مواد موثرغني سازي يا افزودن

مطابقت فرمول بندي و انتخاب فرايند به نحوي باشد كه طي مراحل فرآوري، نگهداري، توزيرع، پخرت   

در محريط هراي اسريدي ناپايردار      B12و مصرف در غذا پايدار بماند. به عنوان مثال، ويترامين  در خانه 

 ، ممكن است ازميزان آن طي فرايند پخت كاسته مي شود. B1، يا در غني سازي ماكاروني با است

   ارزش  خصروص ا گمراهي مصرف كننده در يب يد به نحوي باشد كه موجب فريمغذي نبامواد افزودن

 .شود آن محصول تغذيه اي

   به وسيله  مراكزد يمغذي افزوده شده به غذا با موادر يمقاد نوع و  تيفيري و كنترل كياندازه گامكان 

 باشد.    وجود داشتهو سازمان ناظر  يديتول

     بر اساس اطالعات بررسي مصرف مواد غذايي، مقدار دريافت روزانه مواد مغذي از حامرل انتخراب شرده

 بايد ثابت باشد و مقادير حداكثر و حداقل ميزان دريافت مشخ  باشد.

 :و تعيين شودلحاظ  يداساسي با سه نكته  در غني سازي

 مورد غني سازيمواد مغذي نوع  انتخاب -1

 ي حامل  يانتخاب نوع ماده غذا -2

 مورد غني سازيمواد مغذي  تعيين غلظت -8

 

 مرجع مقادیر توصیه شده دریافت ویتامین ها و امالح جهت غنی سازی های اختیاری .7

 

با توجه به انجام مطالعات جامعه نگر و بر اساس ويژگي هاي سرني   ( RNI1 )مقادير توصيه شده دريافت ريز مغذي ها 

 ( آن را دريافت كنند.   97۹و جنسي به نحوي تعريف مي شود كه اكثريت افراد سالم در هر گروه ) 

به دليل مشابهت زياد مقادير محاسبه شده براي برخي امالح و ويتامين ها در ايران با مقادير سرفارش شرده از سروي    

 و با توجه به اهميت تعيين مرجع مقادير دريافتي توصيه شده ريزمغذي ها در  ( WHO )ن جهاني بهداشت سازما

                                                           
1
  Recommended Nutrient Intake 
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گروه هراي   يغني سازي مواد غذايي، مرجع مقادير سفارش شده دريافت روزانه ويتامين ها و امالح براي هر فرد به ازا

 شت تعيين مي شود. توصيه شده سازمان جهاني بهداRNI سني و جنسي بر اساس مقادير 

 

 نكاتی که باید در غنی سازی های اختیاری مد نظر قرار گیرند  .8

 

 در غنی سازی ی به عنوان حاملیانتخاب نوع ماده غذا -8-1

ر ير ز مرواد غرذايي  ز مغذي ها به يرو افزودن مواد مغذي و  رديگ عموما در غذاهاي فرآوري شده صورت مي غني سازي

 :استممنوع 

  و غالت ، حبوبات ي هاوه ها ، سبزير مينظ محصوالت كشاورزي خام  

 و ادويه جاتكاكائو  ،چاي ، قهوه اي همچون  غذاهاي فرآوري شده 

 ورده هاي گوشرتي حاصرل از آنهرا    آفرنيز  گو، تخم مرغ ويان ، ماهي، مي، ماكقرمز ر گوشتيغذاهاي خام نظ

 همبرگر وس، كالباس يچون سوسهم

 هرايي كره    گررم از فررآورده   111ا ير   هر اندازه سهم يگرم به ازا لييم 451ش از يم بيسدر مقداي با هاغذا 

   اندازه سهم در آنها مشخ  نشده است.

 

 ژي ردرصد ان 15ش از يي كه بيورده هاآا فري  111در  گرم 2ش از يد هاي چرب ترانس بياس داراي يغذاها

 .شودن مي ياشباع  تام اسيد هاي چربآنها از 

  از انرژي آنها حاصل از قندهاي ساده افزوده)مونو و دي ساكاريد ها ( باشد.   81۹غذاهايي كه بيش از 

 

  است بايد بر روي  مربوطهدر محصوالتي كه ميزان مواد مغذي اضافه شده در دامنه حداقل و حداكثر جداول

 برچسب محصول طبق ضابطه برچسب گذاري، عبارت مناسب درج شود.

 

 با هدف غنی سازی  اب مواد مغذیانتخ  -8-2
 

 ميتقسر  بره شررح زيرر قابرل     بره دو دسرته   ه مي شوند، اري به غذا افزودين ها و مواد معدني كه  به شكل اختيتاميو 

 :هستند
 

  دستهA ا ير  رنرد ي دايباال ايمني ا محدودهي  است، آنها گزارش نشده برايي كه اثرات جانبي يز مغذي هاي: ر

 از ايرن دسرته مري تروان بره       .دارند اما اثرات جانبي جدي از آنها گزارش نشده اسرت  نيييپا يمنيمحدوده ا

و  B6ن يترام ي، بتاكراروتن، و  Cن يترام ي، و B12ن يترام ين ، ويوتير ک ، بير د پانتوتنين ، اسيبوفالوين ، رياميت

 .اشاره داشت نياسين
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  دستهB غلظرت   -شيبر ، اريير اي اختاما در غنري سرازي هر    ارندي كه اثرات جانبي جدي ديزمغذي هاي: ر

(Over dose)  و ومير زيد، منيک اسر ير م، فوليكلسر  .ر افزوده شده وجود نردارد يدر مقادمصرف  از آنها پس 

 از اين دسته هستند. Dن يتاميو

: تصميم گيري در خصوص افزودن مواد مغذي كه در قالب برنامه هاي ملي به مواد غرذايي اضرافه مري    1تبصره 

يا مواردي كه شواهد كمبود آنها موجود است ولي فاقد  برنامه هاي غني سرازي كشروري    شوند )نظير آهن،  يد(

 (، به عهده سازمان غذا و دارواست. Aو ويتامين  Znهستند)

 

 مقدار مواد مغذی  با هدف غنی سازی -8-3
ز مغرذي هراي   ياز رک يحداقل مقدار كل هر  ،ن اساسيآمده است. بر ا 1جدول ز مغذي ها در ير قابل افزودن  ريمقاد

 Cو برراي ويترامين   درصد  5عي موجود در آن فرآورده + مقدار اضافه شده ( يغني سازي ) مقدار طب برايافزوده شده 

گرم از فرآورده هاي بدون اندازه سهم  در نظرر   111اندازه سهم  يا به ازاء  (  RNI مرجع )بر اساس  نياز روزانه ٪ 21

 گرفته مي شود.

 زمغذي هاي موجود در دسته ير حداكثر مقدارA  ،21 و براي ويترامين   درصدC 51٪  برر اسراس   نيراز روزانره( 

 .اسرت ي يدر فرآورده نهرا گرم از فرآورده هاي بدون  اندازه سهم،    111اندازه سهم و يا  يبه ازا  (RNI مرجع

موجرود در فررآورده    عري يمقدار قابل افزودن به نحوي محاسبه شود كه همراه با مقردار طب  يدبابه عبارت ديگر

 باشد.نياز روزانه در صد  21ي آنايمقدار نه

 زمغذي هاي موجود در دسته ير حداكثر مقدارB  11  بر اساسنياز روزانهدر صد( مرجع RNI )  اندازه  يبه ازا

 مقردار قابرل  يد با به عبارت ديگر. استي يدر فرآورده نهاگرم از فرآورده هاي بدون اندازه سهم  111سهم و يا 

نيراز  در صرد   11ي آنيعي موجود در فرآورده مقردار نهرا  يافزودن به نحوي محاسبه شود كه همراه با مقدار طب

 باشد.روزانه 

 آمده است.ب وست يي در پين ها وامالح قابل افزودن به مواد غذايتامينوع ويادآوري : 

 تبصره: غني سازي شير و فراورده هاي آن بر اساس پيوست ج انجام مي پذيرد.

گرم از فرآورده هاي بدون  111هر اندازه سهم ويا كه مي توان به ازاء  مواد موثر)ر يحداقل و حداكثر مقاد 8-4

 2(، منابع غذايي مجاز مواد موثر و ادعاهاي سالمت بخش مجاز براساس جردول  فزوداي يبه مواد غذااندازه سهم 

 است.

 

 فراسودمند باید رعایت کنندنكاتی که کارخانجات تولیدی مواد غذایی غنی شده و  .9

ن مواد بره  شردت نسربت بره     يا شود. ش و كنترل يبا دقت پا يدي بايمواد غذاومواد موثر به  امالح ،ن هايتاميافزودن و

ار فعرال  ياز، بسيار كم مورد نير بسيمقادحساس هستند. اين مواد در  و ديگر شرايط محيطي، نور  گرماون ، يداسياكس

ن مواد ير افزوده شده ، ايعالوه بر كنترل مقادبنابراين  .ار اندک افزوده مي شوندير بسيي در مقاديو به مواد غذا هستند

 تكوين از به يي نيدي مواد غذايكارخانجات تولاز اين رو ي حامل پخش شوند. يكنواخت در كل ماده غذايد به شكلي يبا
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مشرخ    را ييي نهرا يدر ماده غذاو ساير مواد موثر افزوده شده  امالح ها، نيتاميزان ويي دارند تا ميروش ها ي هيارا و

 :رعايت كنندرا  يد نكات زيردي بايكارخانجات تول ،ن منظوريكنند. بد

 اطالعات علمي كامل در  ي هيجديد براي غني سازي يا توليد غذاهاي فراسودمند بايد با ارا بندي هرگونه فرمول

سط درخواست كننده  با همكاري مراكز تحقيقاتي همرراه باشرد. در   خصوص نتيجه تحقيقات انجام پذيرفته تو

صرحيح و معتبرر، روش اجرايري غنري سرازي، روش هراي پرايش و         شناسري  روشاين تحقيقات بايد طي يک 

 اثربخشي آن به تاييد رسيده باشد.  

 ه سازمان غرذا  كارخانه هاي درخواست كننده بايد داراي مدرک سيستم هاي مديريت ايمني غذا داراي  تاييدي

 و دارو باشند.

 ي يز مراده غرذا  يت آناليشگاهي با قابليدستگاههاي آزما يدي بايمواد غذا اين ديكارخانجات درخواست كننده تول

از يک آزمايشگاه مرورد تاييرد سرازمان غرذا و دارو     ا يرا داشته باشند افزوده شده  موثر موادحامل از نظر وجود 

   خريد خدمت نمايند.

  مراه هر محصوالتاين ش يپاو كنترل مستندات  يدبا يا فراسودمند غني شده تد محصواليماه نخست تول 6در 

 مروثر  مرواد  دارييپا طبق اصول علمي  بتوانندبراي دو سري ساخت اول  به ادارات نظارت استانها ارسال شود.

 .اثبات كندآن  ي مصرفاضافه شده را تا انتهاي تاريخ انقضا

 هاي  وجود دستورالعمل(SOP)  انجام نمونه برداري ، نحوه و زمان نمونه برداري  و جز اينها در كارخانه الزامي

 است.

  مقردار   شاتيج آزمايه نتايكلاز و متناسب با تاريخ انقضا يا بچ توليدي و نه صرفا زمان خاص ،  ماه اول 6بعد از

نظارت بر مرواد   واحد هاي تابعهرونوشت به  کي ماه يكبار 8يد هر با مواد موثر افزوده موجود در محصول نهايي

 .شود ارسالاستانها ي يغذا

 و بصرورت مسرتندات نگهرداري    ام شرده را ثبرت   جر ندهاي انيشات و فرآيتمامي آزما يددي بايتول ه هايكارخان

 ند.ينما

     هير مستندات پايش و كنترل محصول غني شده يا فراسودمند بايد براي درخواسرت توليرد محصرول جديرد ارا  

 شود.

  نمرک نروع   ،ديند توليي و فرآيبا توجه به نوع حامل غذا بايدي يزمغذي ها در فرآورده نهايداري ريمنظور پا به 

اولويت  هاي رايج و موجود و با در نظر گرفتن انتخابي و زمان و مرحله افزودن آن به حامل بر اساس استاندارد

 د.شوبه دقت مشخ  

 رعايت شود. ييدر ماده غذا افزودهمغذي مواد كنواختي در پخش ي 

  از يانبار سرد  را درصورت ننگهداري در ر ينظ ،ه غني كنندهيط نگهداري ماده اوليشرايد دي بايارخانجات تولك

   .ندكنت يرعا
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  ،ن يترام يوضمن اينكه كليه مواد اوليه مورد مصرف در غني سازي بايد داراي شناسنامه در واحد توليدي باشند

ر ير ات منردرج در كترب مرجرع نظ   يز و خصوصر يآنرال برگه  يدبا نظر موردو ساير مواد مغذي افزوده ها و امالح 

FCC, BP,  وUSP .را داشته باشند   

 

 برچسب گذاری غذاهای غنی شده  .11

غرذايي و ورزشري    -مرواد غرذايي و مكمرل هراي رژيمري      برچسرب گرذاري   موارد موجرود در ضرابطه  ت يعالوه بر رعا

(PEI/CrV1/0029) د:شود لحاظ يز براي غذاهاي غني شده در برچسب باير نيموارد ز 

 طري  ز محصول در هرر زمران   ير ذكر شده قبلي صورت گرفته و آناليفقط زماني كه غني سازي با توجه به مقاد

باشرد) بره شررن آنكره دقرت روش هراي        ر ادعرا شرده  يدرصد مقاد 21±ر وجود دال ب تاريخ ماندگار محصول

محصرول  در برچسرب  ن  در ايرن ضرابطه   غنري شرد   مربرون بره   تامي توان از عبار اشد( زمايشگاهي محرز بآ

 استفاده كرد.

  است ضروريدر برچسب  افزوده موجود تا پايان زمان ماندگاري محصول مغذي مواد متوسط  مقدار درج 

 د:شود ير قيد در برچسب و با ذكر موارد زير غني سازي بايمقاد 

o  تعداد سهم در فرآورده غذايي در هر بسته 

o ع(يا حجم)براي غذاهاي ماي) براي غداهاي جامد( فرآورده  بر اساس وزن اندازه سهم 

o سهمهر  يكالري به ازا 

o زمغذي افزوده شده بر اساس مقدار يمقدار و نوع رRNI   هر سهم.در 

o اكتري و تعداد براكتري در واحرد   در مورد غذاهاي غني شده با پروبيوتيک ها ذكر نام جنس و گونه ب

 ضروري است.

   ه  شرود ،  ير عرات ته ير مايا سرا ير اگر غذاي بسته بندي شده آماده مصرف نباشد و پس از مخلون كردن برا آب

براي آن مقداري كه در هر بار مصرف براي آماده سرازي     %RNIد به صورت يمغذي افزوده شده باماده  مقدار

 د.شود در برچسب ذكر شوبرداشت مي 

 ه ير گر به عنروان مراده اول  يه در غذاي ديبسته بندي شده بصورت آماده براي مصرف نباشد و براي ته ياگر غذا

گرم از غذاي بسرته بنردي شرده     111براي هر   %RNIمغذي اضافه شده به صورت ماده  د، مقدارشواستفاده 

 د.شوذكر پس از طبخ ي يي نهايغذابراي هر بار استفاده در دستور   %RNIاري بصورت يه و به شكل اختياول

  و برراي  ۹  5حاوي حرداقل  دبرچسب گذاري مي گردد باي مغذياز يک ماده  " 1 حاوي  "غذايي كه با عبارت(

   .باشداندازه سهم از ميزان مورد نياز روزانه در درصد(  C 21ويتامين 

   و  ۹  11حراوي حرداقل   دد بايشوبرچسب گذاري مي   مغذياز يک ماده  " 2منبع خوب"غذايي كه با عبارت

   .باشد اندازه سهماز ميزان مورد نياز روزانه در هر درصد  C 85براي ويتامين 

                                                           
   "Source"معادل كاربردي  ۱
 "Good source"معادل كاربري  2
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     و  ) ۹ از ميزان مورد نيراز روزانره  21حاوي  دد ، بايشوبرچسب گذاري مي   " 1سرشار از"غذايي كه با عبارت

 باشد . اندازه سهمدر هر درصد(  C 51براي ويتامين 

  فراسودمند و غذاهايي كه به طور طبيعي حاوي مقادير از مواد موثر يا ريزمغذي هاي ذكر شرده اسرت   غذاهاي

 را لحاظ نمايند. "در برچسب بايد عبارت : به طور طبيعي حاوي/منبع خوب/سرشار از

 

  نظارت و اجرا  .11
 اي تابعره غرذا و   سازمان غرذا و دارو و واحرد هر   ي يدر صورت درخواست كارخانجات براي غني سازي مواد غذا

تاييرد شررايط طبرق     د از كارخانره و در صرورت  يپس از بازدبايد  دارويي كه اين امر به آنها تفويض شده است 

با عنوان ذكر شده در قسمت برچسب گذاري برراي فررآورده هراي برا مرواد       پروانه ساخت دستورالعمل مذكور

ج مربرون  يه موارد مربوطه و با توجه به نتايت كليماهه صادر و در صورت رعا 6ک دوره يبراي را  مغذي افزوده

 ند.يد نمايگر تمديكسال ديرا براي پروانه ساخت ن مدت يدي در ايبه سري هاي ساخت تول

  بر عهده سازمان ب و گمراهي مصرف كنندگان يري از فريح براي جلوگيت برچسب گذاري صحينظارت بر رعا

 غذا و دارواست.

   با تاييد كميته فنري مربوطره از    و دارو غذاسازمان  واحد هاي تابعه، ستورالعمل ددر صورت بروز موارد خالف

 ر را انجام دهند:يز اتاقداممجاري قانوني و بر اساس ضوابط و مقررات جاري 

o ح برچسب يدستور تصح 

o  در صورت عردم تصرحيح    ا محصوالت با برچسب گمراه كنندهيدستور جمع آوري محصوالت فوق و

 برچسب

o  محصوالت  از توليد محصول و عدم تمديد پروانه ساختجلوگيري 

o )اعالم از طريق رسانه ها )از طريق سازمان غذا و دارو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 "Excellent source"معادل كاربردي  8
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گررم از فررآورده هراي     111هر اندازه سرهم يرا    ين و امالحي كه مي توان به ازايتامير ويحداقل و حداكثر مقاد -1جدول 

 .فزوداي يبه مواد غذابدون اندازه سهم 

 

 

 

RNI حد اكثر ماده مغذي حداقل ماده مغذي 

 Aدسته 

 mg 1/2 1/16 1/24تيامين 

 mg 1/8 1/17 1/8ريبوفالوين 

 mg 16 1/3 8نياسين 

 B6  mg 1/8 1/17 1/8ويتامين 

 B12  mcg 2/4 1/12 1/5ويتامين 

 mg 5 1/25 1پانتوتنيک اسيد 

 mcg 81 1/5 6بيوتين 

 RE 611 81 121بتا كاروتن 

 C mg 45 9 22/5ويتامين 

 mcg 400 40 80فوليک اسيد
 Bدسته 

 mg 1811 61 181كلسيم

 mg 221 11 22منيزيم 

 mcg 411 21 41فوليک اسيد

 D  mcg 11 1/5 1ويتامين 

Fe ,Zn1 

 mg 13 1/9 1/3آهن 

 mg 11 1/5 2/2روي 

 

 

 

 

                                                           
 آكادمي علوم آمريكا مي باشد.   RDAميزان نياز روزانه بر اساس  1



  
                                                                       

PEI/Cr V1 /0044 
 

 

 

 

 

 سازمان غذا و دارو  
 معاونت غذا 

 غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنیودستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند
  

13 

 

گرم از فرآورده هاي  111هر اندازه سهم ويا كه مي توان به ازاء  مواد موثر)ر يحداقل و حداكثر مقاد - 2 جدول 

 (، منابع غذايي مجاز مواد موثر و ادعاهاي سالمت بخش مجازفزوداي يبه مواد غذابدون سهم 

 

 

 Class/Components ادعای سالمت میزان نیاز روزانه حداقل و حداکثر منبع غذایی 

1 Dietary ( functional and 

total) Fiber  

 

 

Insoluble fiber  

 

 

 

 

سبوس گندم ، سبوس 

دانه ها، اجيل، جو، ذرت، 

برنج قهوه اي، بلغور، كلم، 

بروكلي، كدو سبز، لوبيا 

سبز، كرفس، سبزيجات 

برگدار تيره، پياز، گوجه 

فرنگي، هويج، خيار، انگور ، 

كشمش، ميوه ريشخ و 

 ميوه هاپوست سبزيجات و 

 8ادعاي منبع فيبر: حداقل 

گرم محصول يا  111گرم در 

نياز روزانه در هر اندازه  11٪

 111گرم در  1/5سهم يا 

 كيلو كالري را تامين نمايد.

 

 6ادعاي غني از فيبر: حداقل 

گرم محصول يا  111گرم در 

نياز روزانه در هر اندازه  ٪ 21

 111گرم در هر  8سهم يا 

 مين نمايد.كيلو كالري را تا
 

ميزان توصيه شده 

 روزانه:

 گرم زنان 23

 گرم مردان 81

برنامه غذايي كم چربي و   -

غني از فيبر هاي رژيمي 

ممكن است موجب كاهش 

خطر ابتال به بعضي از انواع 

 سرطان شود.

برنامه غذايي با ميزان اندک  -

اسيدهاي چرب اشباع و 

كلسترول و غني از فيبرهاي 

فيبرهاي رژيمي، بويژه 

محلول، ممكن است موجب 

كاهش خطر ابتال به 

 بيمارهاي قلبي و عروقي شود.

گرم در يک  1/6)حداقل 

اندازه سهم بايد از نوع فيبر 

 محلول باشد(

 كنترل ديابت-

 تقويت سيستم ايمني بدن -

كاهش خطر ابتال به بعضي  -

 از سرطانها

كاهش كلسترول تام و  -

در افراد  LDLكلسترول 

 به كلسترول باالمبتال 

 

 

 

 

 

Beta glucan 

 

 

 

سبوس جودوسر، جودوسر، 

 آرد جو، جو،چاودار

 

 

Soluble fiber  

 

 

 

بلغور غالف دانه پسيليوم، 

جو دوسر، غالت، سبوس 

لوبياها، سيب،  جوف عدس، 

گالبي، توت  مركبات،

فرنگي، آجيل، تخم كتانف 

نخود خشک شده، زغال 

اخته، اسفرزه، كرفس، خيار، 

 هويج
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Whole grains 
غالت ، نان آردگندم كامل، 

 جودوسر،برنج قهوه اي

 

 

 

 

2 Fatty Acids 

 

Monounsaturated fatty 

acids (MUFAs) 

 

 

 

 

مغزهاي درختي، روغن 

 زيتون، روغن كانوال

 
 

 

 

 گرم روغن زيتون  28در روز 
 

قاشق غذاخوري  2مصرف  - 

گرم (  28روغن زيتون )

بعنوان قسمتي از برنامه 

غذايي اسيد چرب اشباع  و 

كلسترول كم ، بدون افزايش 

علت   هدر كالري دريافتي ، ب

-اسيدهاي چرب تک

اشباع موجود ممكن است  غير

خطر ابتال به در كاهش 

عروقي  –بيماري هاي قلبي 

 وثر باشد.م

 

Polyunsaturated fatty 

acid (PUFAs)- Omega 3 

fatty acids – ALA 

   

 

 

 

PUFAs-Omega 3 fatty 

acids- DHA/EPA 

 

 گردو، روغن پنبه دانه

 

 

 

 

 

 

 

ماهي هاي خانواده سالمون، 

 تن، دريايي، و ساير 

 روغن هاي ماهي

 

 گرم گردو 48در روز 

 

 

 

 

 

 

 

مورد  ٪ 19-11ادعاي منبع: 

 نياز روزانه را تامين نمايد.

مورد  ٪ 21ادعاي غني :  

 نياز روزانه را تامين نمايد.

اسيدهاي  ٪58بايد حداقل 

محصول نهايي  PUFAچرب 

 را شامل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان مورد نياز:

 گرم مردان 1/6

 گرم زنان 1/1

 

 حداكثر مجاز : 

 گرم در روز 8

گرم گردو  48مصرف  -

ز برنامه بعنوان قسمتي ا

غذايي اسيد چرب اشباع  و 

، بدون  پايين-كلسترول

افزايش در كالري دريافتي ، 

ممكن است موجب كاهش 

خطر ابتال به بيماري هاي 

 قلبي و عروقي شود.

ممكن است در سالمت  -

ذهني و چشم نقش داشته 

 باشد.

ممكن است موجب كاهش  -

بيماري هاي قلبي عروقي 

 شود.

Conjugated linoleic acid 

(CLA) 
گوشت گاو و گوسفند ، 

 بعضي از پنيرها

 

۹ ميزان مورد نياز 11حداقل 

 روزانه 

۹ ميزان مورد نياز 21حداكثر 

 روزانه

ميزان مورد نياز 

 روزانه:

gr4-8 
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3 Carotenoids  

Beta- carotene 

 

 

 

هويج، كدو تنبل، سيب 

 زميني شيرين، طالبي
 

 ميلي گرم  8حداقل 

 ميلي گرم 6حداكثر 

 
 

عنوان   همي تواند ب - 

اكسيدان در خنثي  آنتي

هاي آزاد در  نمودن راديكال

 بدن نقش داشته باشد.
Lutein , Zeaxanthin  

 

 
 

 

 

 

كلم پيچ، كلم، اسفناج، 

 ذرت، تخم مرغ، مركبات

 

 

 

 

 

۹ نياز روزانه 11حداقل   

۹ نياز روزانه21حداكثر   
 
 
 
 

 

 ميلي گرم در روز41
 

است در سالمت ممكن  -

 بينايي نقش داشته باشد.

عنوان آنتي اكسيدان در  هب -

خنثي نمودن راديكالهاي آزاد 

 در بدن نقش داشته دارد.

Lycopene 

 

 

گوجه فرنگي و محصوالت 

فرآيند شده آن، هندوانه، 

 گريپ فروت قرمز و صورتي

ميلي گرم در روز 85حداكثر  ممكن است در سالمت  -  

 داشته باشد.پروستات نقش 

اكسيدان در  بعنوان آنتي -

هاي  خنثي نمودن راديكال

 آزاد بدن نقش دارد.
4 Flavonoids 

 

Anthocyanins – 

Cyanidin, Delphinidin, 

Malvidin, 

Pelaragoniding, 

Peonidin, Petanidin 

 

 

توتها، گيالس و آلبالو، انگور 

 قرمز, انار

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

عنوان  همي تواند ب

اكسيدان در خنثي  آنتي

نمودن راديكال هاي آزاد بدن 

 نقش داشته باشد.
 

Flavanols- Catechins, 

Epicatechins, 

Epigallocatechin, 

Procyanidins 

 

چاي سبز و سياه ، كاكائو، 

 شكالت، سيب، انگورها

 

 

 

 ميلي گرم 411حداقل 

ميلي گرم611حداكثر   

 

 Flavanones- 

Hesperetin, Naringenin 
 

 مركبات
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Flavonols- Quercetin, 

Kaempferol, 

Isorhamnetin, Myricetin 

 پياز، سيب، چاي ، بروكلي

 

 

 

 

  

 

Proanthocyanidins 

 

 

كرن بري ، كاكائو، سيب، 

توت فرنگي ، انگور، بادام 

 زميني، دارچين

  

5 Isothiocyanates 

 

 

Sulforaphane 

 

 

گل كلم، بروكلي، جوانه 

بروكلي، كلم ، كلم پيچ، 
Hourseradish 

 

 

بر اساس ادعاي توليدكننده و 

مستندات ارائه شده قابل 

 بررسي خواهد بود.

  

 

 

 

كاهش خطر ابتال به سرطان ) 

 گوارش، مري، ريه(

 
 

6 Phenolic Acid 

 

 

Caffeic acid, Ferulic 

acid 

 

 

مركبات، سيب، گالبي، 

 بعضي ازسبزيجات، قهوه

 

بر اساس ادعاي توليدكننده و 

مستندات ارائه شده قابل 

 بررسي خواهد بود.

  

7 Plant Stanols/ Sterols 

 

Free Stanols/ Sterols 

 

 

 

 

 

 

 

 ذرت، سويا، غالت،
 Wood oils  

 

 

 
 

 

 

گرم استرول گياهي در 1/65

 هر اندازه سهم 

 

 

 
 

حداكثر مجاز براي 

گرم در  8بزرگساالن:

 روز

گرم در  1كودكان: 

 روز

غذاهاي حاوي حداقل  -

گرم استرول استر  1/65

گياهي در هر اندازه سهم كه 

بار در روز بعنوان  حداقل دو

قسمتي از برنامه غذايي كم 

كلسترول مصرف -اشباع و كم

شوند ممكن است موجب 

 كاهش ريسک 

 .شوندبيماري هاي قلبي 
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Stanol/ Sterol esters 

كلم بروكسل، حبوبات، نان 

چاودار، گندم كامل) سبوس 

گندم( بادام ، بادام هندي، 

بادام زميني، روغن كانوال، 

روغن زيتون، روغن ذرت، 
Macadamia 

 

 

 
 

گرم استانول استر در  1/7  

 هر اندازه سهم 

 

 

 

ميزان دريافت روزانه: 

 گرم 2-8

اشباع و -برنامه غذايي كم -

كم كلسترول حاوي حداقل 

گرم استانول استر گياهي  8/4

 به كاهش ريسکممكن است 

كمک كند.بيماري هاي قلبي   

8 Prebiotics  

 

Inulin, Fructo- 

oligosacchrides (FOS), 

Polydextrose 

 
 

غالت كامل، پياز، بعضي از 

ميوه ها، سير، عسل، تره 

 فرنگي، فرآورده هاي لبني

 

درصد 21حداقل   

 
             

          ميزان دريافت روزانه  

 

 

  ميزان دريافت روزانه

گرم در روز5-3  

 

 

موثر براي رشد پروبيوتيک 

ها، بهبود هضم غذا، كمک به 

جذب مواد معدني، كمک به 

 تقويت سيستم ايمني بدن.
 

9 Probiotics  

 

lactobacilli, 

bifidobacteria, 

Propionibacteria, 

Bacillus coagulans 

(sporolactoacillus), 

yeast and other specific 

strains of beneficial 

bacteria  

  
 

در فرآورده هاي لبني ميزان 

با توجه به  11 6-11 7حداقل

 نوع فرآورده

در ساير فرآورده ها بسته  -

به مستندات ارائه شده 

  بررسي صورت مي گيرد.

  

ادعاهررا بررر اسرراس ضررابطه   

 فرررآورده شرريري پروبيوتيررک 

)كرررررررررد مررررررررردرک : 

PEI/CrV1/0042  )

 اعالم گردد.

 كاهش كلسترول -

 تقويت سيستم ايمني -

 كاهش حساسيت -

كاهش ريسرک بيمراري    -

 هاي قلبي و سرطان

 

10 Soy Protein 

 

*Soy protein 

 

 

 

 

 
 

دانه سويا و غذاهاي حاوي 

 سويا
 
 

 

گرم در هر  6/25حداقل 

 سهم

گرم پروتئين سويا در  25 

 روز

چنانچه فرد داراي برنامه  - 

 غذايي كم چربي 

هاي اشباع  چربي  ويژه به)  

كلسترول -كاهش يافته( و كم

باشد، مصرف پروتئين سويا 

ممكن است خطر ابتال به 

بيماري هاي قلبي را كاهش 

 دهد.

 كاهش واكنش آلرژي - 
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در پيشگيري از بروز  -

  سرطان نقش دارد

ممكن است منجر به ابقا  -

ها ، مغز و  سالمت استخوان

 عملكرد سيستم ايمني

شود . براي زنان ممكن است  

سالمت در  يموجب ابقا

 منوپوز شود.
 

11 Sulfides/ Thiols 

 

 

Diallyl sulfide, Allyl 

methyl trisulfide 

Dithiolthiones 

 

 

 

 

 
 

سبزيجات خانواده كلم 

)شامل گل كلم، كلم 

پيازف بروكلي و كلم پيچ( 

 سير، تره فرنگي
(Cruciferous) 

بر اساس ادعاي توليدكننده و 

مستندات ارائه شده قابل 

 بررسي خواهد بود
 

 

 هشدار:

 

                  11ppmچنانچه حداقل 

سولفيد در غذا موجود باشد 

 بايد روي برچسب اعالم شود.

ممكن است سبب افزايش  - 

زدايي تركيبات  خاصيت  سم

 نامطلوب شود.

ممكن است بر حفظ  - 

سالمت قلب و عملكرد 

 سيستم ايمني كمک كند.

باعث كاهش خطر سرطان ) -

ريه، معده، مقعد، و كولون( 

 مي شود
 
 

 

 

 تذکرات
در صورتيكه ماده مؤثر براي گروه هاي خاص جمعيتي يا بيماران خاص داراي محردوديت مصررف هسرتند بايرد برر        -

 روي برچسب به صورت هشدار نوشته شوند.

 DHA (docosahexaenoic acid) بره  EPA (eicosapentaeonic acid (نسبت غلظت اسيدهاي چرب امگا ترري  -

 ه مصرف كننده تعيين شود. و گرو سالمتادعاي نوع  بايد بر اساس

ويژگي هاي فرمول بندي و برچسب بايد به تأييد سازمان غذا و دارو برسد و سپس پروانه ساخت  به وسيله واحد هاي -

 تابعه در دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه صادر شود.

برچسرب مرواد مرؤثر را بره     محصوالتي نظير اسنک ها و ديگر تنقالت مثل چيپس مي توانند بدون درج ادعا برر روي   -

فرآورده هايشان اضافه نمايند. بديهي است نام مواد مؤثر افزوده شده در قسمت اجزاي تشكيل دهنده، بر روي برچسرب  

 درج مي شود.
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 پیوست الف

 مدارک مورد نیاز برای تولید و یا واردات غذاهای فراسودمند

 

 فاكتور خريد ماده مؤثر -1

 منداعالم حجم توليد غذاي فراسود -2

 نتايج آزمايش در فرآورده نهايي -8

 نتيجه آزمون پايداري نمايانگر وجود ماده مؤثر در مقادير افزوده شده تا پايان تاريخ مصرف محصول  -4

   ISO 22000 ،IFS ،BRCيا  HACCPگواهي  -5

ر در خود ارائه كپي قرارداد با آزمايشگاه مورد تأييد وزارت بهداشت يا اعالم امكان اندازه گيري ماده مورد نظ -6

 كارخانه  

 



  
                                                                       

PEI/Cr V1 /0044 
 

 

 

 

 

 سازمان غذا و دارو  
 معاونت غذا 

 غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنیودستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند
  

21 

 

  پیوست ب

ت ير ي بر اسراس رعا ين و مواد معدني كه مي توان به منظور غني سازي به حامل هاي مواد غذايتاميبات ويست انواع تركيل 

 افزود: BPا ي  FCC  ،USP، EPاستاندارد هاي 

 

 تركيبات ويتاميني

 

 به شكل پيش ساز بتاكاروتن         A     Pro-Vitamin A: Beta caroteneويتامين 

 

  Eويتامين 

                       D -alpha-tocopherolتوكوفرول                                                         -آلفا -دي -

                                                             DL -alpha-tocopherolآلفا توكوفرول                                                               -ال /دي -

                     D -alpha-tocopherol acetateتوكوفرول استات                                                 -آلفا -دي -

 DL-alpha-tocopherol acetate             توكوفرول استات                               -آلفا -ال /دي -

 DL-alpha-tocopherol acid succinateتوكوفرول اسيد سوكسينات                          -آلفا -دي -

 

 Dويتامين    

 Cholecalciferol      كلسي فرول كله – D3ويتامين  -

 

  B1ويتامين 

 Thiamin Hydrochloride تيامين هيدروكلرايد                                                             -

 Thiamin Mononitrateتيامين مونونيترات                                                                 -

 

  B2ويتامين 

 Riboflavin                                                        ريبوفالوين                                -

 Riboflavin-5'-phosphate sodiumفسفات سديم                                       -'5 -ريبوفالوين  -

 

 (B3)نياسين 

 Nicotinic acid amid ( nicotinamid )نيكوتينيک اسيد آميد ) نيكوتيناميد (                         -

 Nicotinic acidنيكوتينيک اسيد                                                                              -

 Niacinamide ascorbate  نياسيناميد آسكوربات                                                           -

 

  B6ويتامين 



  
                                                                       

PEI/Cr V1 /0044 
 

 

 

 

 

 سازمان غذا و دارو  
 معاونت غذا 

 غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنیودستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند
  

21 

 

 

 Pyridoxine Hydrochlorideيد                                                 پيرييدوكسين هيدروكرا -

 

 

   B12ويتامين 

 Cyanocobalaminسيانوكوباالمين                                                                          -

 Hydroxocobalaminهيدروكسوكوباالمين                                                                 -

 

 فوليک اسيد

 N- petroyl-L-glutamic acidگلوتاميک اسيد                                             -ال -ان پترويل  -

 

 پانتوتنيک اسيد

 Calcium-D-pantothenateپانتوتنات                                                         -دي -كلسيم -

 D-panthenol / DL-panthenolپانتنول                                             -ال /پانتنول/ دي -دي -

 

 بيوتين

 D-biotin                                         بيوتين                                                  -دي  -

 

   Cويتامين 

 L-ascorbic acidآسكوربيک اسيد                                                                       -ال -

 Calcium-L-ascorbateآسكوربات                                                               -ال -كلسيم -

 palmitoyl-L-ascorbic acid-6آسكوربيک اسيد) اسكوربيل پالميتات (               -ال -پالميتو يل -6 -

 Sodium-L-ascorbateآسكوربات                                                               -ال  -سديم -

 

 

 مواد معدني

 كلسيم

  Calcium carbonateكلسيم كربنات                                                                        -

  Calcium chlorideكلسيم كلرايد                                                                           -

 Tricalcium dicitrate(Calcium citrat)    تري كلسيم دي سيترات ) كلسيم سيترات (               -

 Calcium gluconateكلسيم گلوكونات                                                                       -

 Calcium glycerophosphateكلسيم گليسروفسفات                                                       -
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-  

 Calcium lactate                                                                          كلسيم الكتات     -

 

                                                                                 Calcium hydroxideكلسيم هيدروكسايد  -

 Calcium oxide                                          كلسيم اكسايد                                       -

 Calcium phosphate (mono,di-,and tri-basic)بيسيک(          -كلسيم فسفات)مونو، دي و تري  -

 Calcium sulphateكلسيم سولفات                                                                           -

 

 منيزيوم  -

 Magnesium hydroxide carbonateمنيزيوم هيدروكسيد كربنات                                          -

 Magnesium chlorideمنيزيوم كلرايد                                                                            -

 Magnesium gluconate                               منيزيوم گلوكونات                                      -

 Magnesium glycerophosphateمنيزيوم گليسروفسفات                                                      -

 Magnesium hydroxideمنيزيوم هيدروكسايد                                                                   -

 Magnesium L- lactateالكتات                                                                     -منيزيوم ال -

                                                                                             Magnesium oxide منيزيوم اكسايد -

 Magnesium phosphate, (di- and tribasic)(                         منيزيوم فسفات )دي و تري   

 Magnesium sulfateمنيزيوم سولفات                                                                            -

 Magnesium citrate                                                                 منيزيوم سيترات             -
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 پيوست ج

 ضابطه غني سازي فرآورده هاي لبني 
 .استبه غير از موارد ذيل كليات اين ضابطه مطابق با ضابطه غني سازي اختياري مواد غذايي 

 

 درغنی سازی انتخاب نوع فرآورده لبنی به عنوان حامل .1

مايع، پنير، ماست، دوغ و  و شيرهاي طعم دار فرآورده هاي لبني پاستوريزه و استريل شامل انواع شير -

سايرنوشيدني هاي لبني، بستني با رعايت ويژگي هاي توصيف شده در جدول زير و ضوابط كلي غني 

     سازي، مي توانند بامواد مغذي ها غني سازي شوند.

مواد غذايي ذكر شده در باال بعنوان ماده اوليه براي صنايع غذايي محسوب شود غني سازي آن  تبصره: در صورتيكه

 .نيستمجاز 

 

 چرب در اولويت غني سازي قرار دارند.-فرآورده هاي لبني كم یادآوری:

 

 ت دارد: مطابق 3هستند، با جدول ويژگي فرآورده هايي كه مجاز به غني سازي 

 فراورده هايي لبني كه مجاز به غني سازي هستند: ويژگي هاي 8جدول 

 

شماره  محدودیت های دیگر درصد چربی نام محصول ردیف

 استاندارد

، چربي شير بدون 1

چرب و  -شير كم

 چرب -شير نيم

 695  8حداكثر تا كمتر 

چربي،  ماست بدون 2

چرب و  -ماست كم

 چرب -ماست نيم

 695  8حداكثر تا كمتر 

 2458  1 حداكثر دوغ 8

داري كه در  فقط در شيرهاي طعم همانند شير دار شير طعم 4

ن از كنسانتره يا پوره استفاده شده آ

 باشد

1527 

 2451 در بستني هاي تهيه شده از شير    بستني 5

 6629  11 :يچرب بدون پنير 6
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 11تا  25: چربي -كم

 41تا  :نسبتاَ چرب

4659 

2844 

هاي بر پايه  نوشيدني 7

 لبنيات

 ساختگياسانس  بايد فاقد رنگ و 

 باشد

 ندارد

 

 (انتخاب مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي2

 الف( ويتامين ها و مواد معدني  

 ويتامين ها و مواد معدني كه مي توان به شكل اختياري به غذا افزود به دو دسته تقسيم مي شوند:  

: ريز مغذي هايي كه ايمني مصرف انها باال بوده و اثرات جانبي از آنها گزارش نشده مانند تيامين ، Aدسته -

 و نياسين  B6، بتاكاروتن ، ويتامين  C، ويتامين  B12ريبوفالوين ،اسيد پانتوتنيک ، بيوتين ،ويتامين 

 غلظتي-بيش: ريزمغذي هايي كه اثرات جانبي جدي داشته اما در غني سازي هاي اختياري امكان Bدسته -

(Over- dose) درمقادير افزوده شده وجود ندارد مانند: كلسيم، منيزيوم، اسيدفوليک ويتامين ها  آنD  
-  

ه كشوري غني سازي مورخ در ايران گزارش شده است، طبق تصميم كميت  Aنظر به اينكه كمبود ويتامين  -1تبصره 

 به شكل رتينول به شير مجاز مي باشد.  Aافزودن ويتامين  12/12/1833

 

طي فرآيند چربي گيري از دست  Dو  Aدر فراورده هاي لبني كم چرب در صورتيكه مقداري از ويتامين  -2تبصره

بديهي (. Restoration -)فرآيند ترميم صنايع مجازند تا ميزان از دست رفته را به محصول نهايي اضافه نمايند ،رفت

 است ادعاي روي برچسب محصول طبق ضابطه برچسب گذاري اين اداره كل انجام خواهد پذيرفت.

 

افزودن به فرآورده هاي لبني طبق  براي نوع و شكل غني كننده هاي پيشنهادي )ويتامين ها و امالح( -یادآوری

 پيوست د آمده است.

 

استفاده از ساير شكل هاي غني كننده ها با تركيب متفاوت با آنچه در پيوست آمده است، در صورت  -3تبصره 

 . استمطابقت با ضوابط كلي غني سازي و ارايه مدارک و مستندات علمي و تاييد مراجع ذيصالح امكانپذير 

 

 (Functional Ingredientsتركيبات فراسودمند ) ب(

طور جداگانه در دست تدوين است. لذا اين ضوابط  هي غذايي با تركيبات فراسودمند بضوابط غني سازي فرآورده ها

 براي غني سازي فرآورده هاي لبني با اين گروه از افزودني ها كاربرد ندارد.

 

 مقدار مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي (8
-  
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حداقل مقدار هر يک از ريزمغذي هاي افزوده شده)صرفنظر از مقدار طبيعي موجود در فراورده( نبايد  -

 به ازاء هر اندازه سهم كمتر باشد. RNI5۹ از 

 

حداكثر مقدار افزودن ريزمغذي هاي موجود در دسته اول)صرفنظر از مقدار طبيعي موجود در  -

 به ازاء هر اندازه سهم مي باشد. C 51۹و براي ويتامين  RNIنياز روزانه بر اساس مرجع  21۹فرآورده( 

حداكثر مقدار افزودن ريزمغذي هاي موجود در دسته دوم)صرفنظر از مقدار طبيعي موجود در  -

 .استبه ازاء هر اندازه سهم   ۹RNI نياز روزانه بر اساس مرجع  11فرآورده( 

 91يعني معادل RNI   بر اساس مرجع ٪ 15به فراورده هاي مجاز   Aحداكثر ميزان افزودن ويتامين  -

 .استبه ازاي هر اندازه سهم  REميكروگرم 

وري، آدر غني سازي فرآورده هاي لبني بايد ميزان افت ريزمغذي ها در طول آماده سازي، فر -4تبصره 

لبني اضافه توزيع و نگه داري ، محاسبه و به همراه مقدار ريزمغذي مورد نظر در فرآورده نهايي، به محصول 

 گويند. (Over-ageماند ) -بيش شود. به اين مقدار مازاد اصطالحا

 

پيشنهاد مي شود ترجيحا از پيش ساز اين  Aدر غني سازي فرآورده هاي لبني با ويتامين  -5تبصره 

در  ويتامين)بتاكاروتن( استفاده شود اما چنانچه بداليل تكنيكي مانند تغيير رنگ ناشي از افزودن بتاكاروتن

نظير استرهاي  Aبرخي فرآورده ها امكان اضافه كردن آن وجود ندارد مي توان از ساير تركيبات ويتامين 

 پالميتات و استات استفاده نمود. 
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