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  بنام خدا

  :پيشگفتار 
روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع و 

رت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از سال وناگوني محصوالت توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظاگ
تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط .  اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد1381

وين  سياست تد1385 ادامه يافت وليكن از تير ماه سال 1384تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي تا سال 
 تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد برايبهداشتي فني و ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط 

ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط بهداشتي   ود گردكلي تدوين بصورت ضابطه اي غذايي
  .  تصويب برسدبه تدوين وص به هر محصول مخت توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي براياختصاصي 

واقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه مبراي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در 
 ، ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع  مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد علميتوسط كميته

   .عموم خواهد رسيد
  

  .موجود مي باشد ) www.fdo.ir(ان ذكراست كه ضوابط بر روي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت شاي
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   مقدمه-1
يت مواد غذايي و توجه هر چه بيشتر مصرف كنندگان به سالمتي            امروزه با توجه به اهميت سالمت و كيف       

بيشتر محصوالت و رفع نياز هاي بدن از راه مصرف مواد غـذايي مناسـب و سـالم و از طرفـي بـه دليـل                 
كمبود ريز مغذي ها در جوامع انساني بخصوص در برخي از دوره هاي زندگي استقبال از توليد، واردات                  

از نظر متخصصان علوم تغذيه نيـز يكـي از بهتـرين راه             . رو به افزايش است   و مصرف غذاهاي غني شده      
هاي دريافت ريز مغذي ها و افزايش دريافت مواد مغذي ضروري با كمترين عوارض جـانبي و بـصورت                   

با اين وجود ، رعايت نكـاتي در  . گسترده در سطح جامعه غني سازي مواد خوراكي و آشاميدني مي باشد        
ا مصرف مواد غذايي غني شده بـا هـدف حفـظ سـالمت مـصرف كننـدگان و عـدم بـروز                       هنگام توليد و ي   

لذا با توجه بـه رسـالت وزارت بهداشـت          . مسموميت ناشي از مصرف اين اقالم ضروري به نظر مي رسد          
در حفظ سالمت افراد جامعه و نيز نظارت بر واردات و توليد مـواد غـذايي ، ضـوابط و مقـررات اجرايـي                        

سازي مواد خوراكي و آشاميدني توسط اداره كل نظارت بر مـواد خـوراكي، آشـاميدني ،                 مربوط به غني    
  .آرايشي و بهداشتي تهيه و تدوين گرديده است

 افزودن مـواد  "با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص نحوه و روش غني سازي مواد غذايي استاندارد                 
، منتشر شده توسط موسسه اسـتاندارد و        8537 به شماره      " آئين كار    -مغذي ضروري به مواد خوراكي    

تحقيقات صنعتي ايران ، در اين ضابطه سعي شده اسـت كـه بيـشتر در خـصوص نحـوه اجـرا و نظـارت                   
  . كارشناسان وزارت بهداشت و نيز مقادير مجاز ريز مغذي ها توجه شود

ني و با نگاه و تاكيدي      تالش شده است كه اين آئين نامه با توجه به شرايط موجود و نياز هاي جامعه ايرا                
  .  تهيه و تدوين گردداي بين المللي و استاندارد داخليبر استاندارد ه

  
   هدف-2

  . غني مي شونده به طور اختيارينظارت بر توليد مواد غذايي است ك ضابطههدف از تدوين اين   
  
   دامنه كاربرد -3

 آشـاميدني جهـت غنـي سـازي         مـواد غـذايي،   .واحدهاي توليـد كننـده      كليه   در مورد    ضابطه اين    
   . داردكاربرداختياري در محصوالت توليدي 
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  اريف و اصطالحاتتع
 (Fortification)غني سازي -

عـي در  يي در سطوحي باالتر از آنچه كه بطور طبيمغذي ضروري به مواد غذاماده ا چند  يك  يافزودن  
ا يك يو اصالح كمبود ناشي از     ري  يشگي به منظور پ   آن ممكن است وجود داشته باشد يا نداشته باشد،        

  .١ت وجود دارديا گروه هاي خاصي از جمعيچند ماده مغذي كه در كل جامعه و 
  (Food Vehicle)حامل غذايي -

  .غذايي كه ماده مغذي به آن افزوده مي شودماده 
 (Fortificant)غني كننده  -

  .ماده مغذي ضروري كه با هدف غني سازي به حامل غذايي افزوده مي شود
 :Voluntary –Discretionary)(ني سازي اختياري غ -

 كارخانه توليد كننده كه بر اساس ضـوابط و          درخواستغني سازي يك ماده غذايي با مواد مغذي به          
  .دستورالعمل هاي جاري انجام مي پذيرد

 (Mandatory)غني سازي اجباري -
بـه  كـشوري   جـاري   اي   بر اساس سياست ه     به صورت ملي   غني سازي يك ماده غذايي با مواد مغذي       

 مانند غني سازي نمك با ت كمبود يك يا چندماده مغذي معين مي باشد     منظور حذف و يا بهبود وضعي     
 .يد و يا آرد با آهن و اسيد فوليك

  
  : اجباري در قالب برنامه هاي ملي ه براي غني سازيياصول پا -4

در مـورد نـوع و مقـدار    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي  ت يد با مسئوليغني سازي با  
ه اي  يـ ح مـشكالت تغذ   ي بر اسـاس تـصح      و مغذي ، نوع غذاي انتخاب شده براي غني سازي        مواد  
 .رديي هر منطقه صورت گيجامعه هدف و الگوي مصرف غذا خاص

 چند گروه از جامعه موجود باشـد      ا  يك  ي خاصي در    دريافت كم ماده مغذي    شواهدي مبني بر   بايد 
 ماده مغـذي    ماري ناشي از كمبود آن    ي احتمال بروز ب    يا كمبود و  نيي بال ا تحت يني  يشواهد بال ويا  

 .نماينداثبات  در سطح جامعه خاص را

غـذاي اصـلي جامعـه باشـد تـا          د  يـ مغذي انتخاب مي شود با    ماده  ي كه به عنوان حامل      يغذاماده   
 .مصرف شودنيز توسط جامعه تحت خطر كمبود 

 زمـاني كـه     -ري از كمبـود آن    يشگيـ ا پ يـ د بـراي بهبـود      يمغذي افزوده شده به غذا با     ماده  مقدار   
  . كافي باشد-توسط جامعه  تحت خطر مصرف مي شود

                                                           
 و Enrichment ، Added with  چون امل مفاهيمي ش ( Fortification)غنی سازیدر اين ضابطه واژه  ‐۱

Notrification می باشد .   
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  : لحاظ شود) يا اختياري اجباري( د براي انجام هر نوع غني سازيير بايط زيشرا -5
ي يري به مواد غذا   يگر در مقاد  يي د يد با توجه به وجود آنها در منابع غذا        يضروري با مغذي  مواد   

مغـذي در افـراد      ا نـامعلوم آن مـاده     يـ ش از انـدازه و      يبـ مقدار  افت  يفه شوند كه منجر به در     اضا
 .مصرف كننده نشوند

كـي  يت هـاي تكن   يزان مصرف آن در جامعه بوده و محـدود        يد بر اساس م   يانتخاب غذاي حامل با    
  .رنديز مد نظر قرار گين
ب اثرات زيان آور بـر متابوليـسم        به مواد غذايي بايد به نحوي باشد كه موج        افزودن مواد مغذي     

  .ساير مواد مغذي و يا بروز عوارض جانبي نگردند
افت يكي از غذاي مصرف شده قابل دريولوژيد از نظر بيي باي مغذي افزوده شده به ماده غذامواد 

  .باشد
ل رنگ، طعم ، ياز قب ( ييغذامواد ات يري در خصوصييد تغيي نبايمغذي به مواد غذامواد افزودن  

 را بطـور    مـواد غـذايي   د زمـان مانـدگاري      يـ ن نبا يجاد كند و همچنـ    يا ) فرآيند توليد ت و   ي ، ماه  بو
 . ار مهم مي باشدين امر معموال در مورد غني سازي با مواد معدني بسيا .محسوسي كاهش دهد

  ي در جهـت غنـي سـازي آن بـه نحـو درسـت و مطلـوب        يتكنولوژي و امكان فرآوري مـاده غـذا        
 .موجود باشد

مغذي افزوده شده در طـي مراحـل فـرآوري، نگهـداري،            ني سازي بايد به نحوي باشد كه ماده         غ 
به عنـوان مثـال ويتـامين       . توزيع و پخت و مصرف در غذا پايدار بوده و تخريب يا حذف نگردند             

B12   ني با   دار مي باشد و يا غني سازي ماكارو       محيط هاي اسيدي ناپاي    درB1       كـه ممكـن اسـت 
 .ن آن كاهش يابديميزان ويتامدر فرايند پخت 

ا گمراهـي مـصرف كننـده در مـورد          يـ ب  يد به نحوي باشد كه موجب فر      ي نبا مغذيمواد   افزودن   
 .ي آن محصول گردديارزش غذا

ق يد ازطري مغذي افزوده شده به غذا باموادر يت مقاديفيش و كنترل كيري ،پايروش هاي اندازه گ 
  .   باشدامكان پذير د كننده و سازمان ناظر در دسترس ويتول

 مغذي از مواد غـذايي كـه بـه عنـوان حامـل انتخـاب مـي شـود بايـد ثابـت و                        مقدار دريافت مواد   
 .يكنواخت بوده و مقادير حداكثر و حداقل ميزان دريافت مشخص باشد

ن يـ ش از حد در افراد با مصرف بـاالي ا    يد به نحوي باشد كه موجب جذب ب       يمغذي با مواد  مقدار   
  .دمحصوالت نگرد

  :گرددو تعيين  لحاظ دي با سه نكته اساسي در غني سازي
 ي به عنوان حامل يانتخاب نوع ماده غذا - 1

 انتخاب مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي - 2

 مقدار مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي - 3
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  مرجع مقادير توصيه شده دريافت ويتامين ها و امالح جهت غني سازي هاي اختياري -6
 با توجه به انجـام مطالعـات جامعـه نگـر و بـر اسـاس       ( RNI1 ) شده دريافت ريز مغذي ها مقادير توصيه

آن را  % ) 97( ويژگي هاي سني و جنسي به نحوي تعريف مي گردد كه اكثريت افراد سـالم در هـر گـروه                     
 اي  در ايران نيز با توجه به بررسي هاي صورت گرفته توسط انستيتو تحقيقات تغذيـه              . دريافت مي نمايند  

   ). الفپيوست (  سال سن محاسبه شده است 18و صنايع غذايي كشور اين مقادير براي افراد باالي 
به دليل مشابهت زياد مقادير محاسبه شده براي برخي امالح و ويتامين ها در ايـران بـا مقـادير سـفارش                      

دير دريافتي توصيه  و با توجه به اهميت تعيين مرجع مقا( WHO )شده از سوي سازمان جهاني بهداشت 
شده ريزمغذي ها در غني سازي مواد غذايي در جهت جلوگيري از جذب بيش از حد آنها و بروز عوارض       
ناخواسته ناشي از آن، مرجع مقادير سفارش شده دريافت روزانه ويتامين ها و امالح بـراي هـر فـرد بـه                      

ن جهاني بهداشت تعيين مي گردد توصيه شده سازماRNI ازاء گروه هاي سني و جنسي بر اساس مقادير 
   ).ب پيوست(
  :غني سازي هاي اختياري مد نظر قرار گيرند در نكاتي كه بايد -7

  : در غني سازيي به عنوان حاملينوع ماده غذاانتخاب  -7-1
ز يـ رو افـزودن مـواد مغـذي ضـروري      و رديـ گ عموما در غذاهاي فرآوري شده صورت مـي    غني سازي 

  :ر ممنوع مي باشدي زمواد غذاييمغذي ها به 
   و غالتجات ، حبوباتيوه ها ، سبزير مي نظمحصوالت كشاورزي خام  -
 و ادويه جات چاي ، قهوه و كاكائو  اي چون  غذاهاي فرآوري شده -
   آب آشاميدني -
ورده هـاي گوشـتي     آفـر  نيـز    گو، تخـم مـرغ و     يان ، ماهي، م   ي، ماك  قرمز ر گوشت يغذاهاي خام نظ   -

 ... كالباس ، همبرگر و س،يحاصل از آنها چون سوس
 هـايي    گرم از فرآورده   100ا  و ي  هر اندازه سهم  گرم به ازاء     ليي م 450ش از   يم ب يي با سد  ها غذا  -

   . آنها مشخص نشده استاندازه سهم در كه 
  غذاهاي كنسروي و نيمه كنسروي -
ورده آفرا  يو    100 در    گرم 2ش از   يد هاي چرب ترانس ب    ي اس  و  اشباع  اسيدهاي چرب   با يغذاهاي -

د هـاي چـرب تـرانس    يا اسـ يـ  اشباع و اسيد هاي چربژي آنها از ر درصد ان15ش از  يي كه ب  يها
  شدهبجز موارد استثناء. ن مي گردديتام

) مونو و دي ساكاريد ها (از انرژي آنها حاصل از قندهاي ساده افزوده% 30غذاهايي كه بيش از  -
 .  باشد

 ...يپس و فرآورده هاي حجيم شده نظير اسنك ها ، چ -

                                                           
1  Recommended Nutrient Intake 
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  ٥

مغذي هاي اضافه شده در دامنـه حـداقل و حـداكثر جـداول              در مورد محصوالتي كه ميزان مواد        -
  .ضميمه مي باشد بايد بر روي برچسب محصول طبق ضابطه عبارت مناسب درج شود

 انتخاب مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي -7-2
 :م مي شوندي به غذا افزود به دو دسته تقساريين ها و مواد معدني را كه مي توان به شكل اختيتاميو 

 شتهي دا يت باال يا محدوده امن  يي كه اثرات جانبي از آنها گزارش نشده و          يز مغذي ها  ير : Aدسته   
ن ،  ياميت:  نظير   ني دارند اما اثرات جانبي جدي از آنها گزارش نشده است          يت پائ يا محدوده امن  يو  
و  ،   B6ن  يتـام ي ، بتاكـاروتن، و    Cن  يتـام ي ، و  B12ن  يتامي و ن ، يوتيك ، ب  يد پانتوتن ين ، اس  يبوفالوير
  .نياسين
امكـان   ارييـ  اما در غني سـازي هـاي اخت        شتهي كه اثرات جانبي جدي دا     يزمغذي ها ير : Bدسته   

د، يك اسـ يـ م، فوليكلـس :  ر افزوده شده وجود نـدارد يدر مقاد(Over dose) ش از حد آنها يجذب ب
 . Dن يتامي و ووميزيمن
افزودن مواد مغذي كه در قالب برنامه هـاي ملـي بـه مـواد غـذايي                  تصميم گيري در مورد    :1 تبصره

 كه داليل كمبود آنهـا موجـود        A و ويتامين    Znاضافه مي شوند نظير آهن و يد و يا مواد مغذي مانند             
مي باشد ليكن در مورد آنها برنامه هاي غني سازي كشوري اجرا نمي شود به عهده دبيرخانه كميته                  

  .شوري غني سازي مي باشدك
 دبيرخانه كميته كشوري غني سازي،      27/2/1388 و   20/8/1387 طبق تصميم جلسه مورخ      : 2تبصره  

 اين ضابطه مي باشند مـي تواننـد         7 - 1كليه فراورده هاي غالت كه منطبق با نكات مطرح شده در بند           
 گـرم  100 هر اندازه سهم ويا در  در Znبا  بالغين   RDA٪20با آهن و بالغين   RDA ٪ 10حداكثر تا 

ه شرط آنكـه ميـزان توليـد ايـن محـصوالت      غني شوند بموادي كه اندازه سهم در آنها تعريف نشده،       
  )يا ميزاني كـه نيـاز قراردادهـاي دولتـي را بـرآورده سـازد              (  توليد كارخانه    ٪10غني شده حداكثر تا   

  . باشد
  مقدار مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي ‐7-3

ن اسـاس حـداقل     يـ بر ا .  آمده است   ج وستيز مغذي ها در پ    ير قابل افزودن مواد مغذي ضروري و ر       يقادم
عي موجـود در آن فـرآورده   يمقدار طب( ز مغذي هاي افزوده شده جهت غني سازي يك از ر  يمقدار كل هر    

بـه ازاء   ٪ C 20 و بـراي ويتـامين     )RNI  مرجـع بر اسـاس  ( daily value درصد 5) مقدار اضافه شده + 
  . در آنها تعيين نشده استاندازه سهم گرم از فرآورده هايي كه 100و يا دازه سهم نا

 و ) RNI  مرجعبر اساس (daily value درصد A ، 20زمغذي هاي موجود در دسته ير حداكثر مقدار •
در آنهـا  م  اندازه سه گرم از فرآورده هايي كه 100يا اندازه سهم و  به ازاء     -C 50٪براي ويتامين   

 مقدار قابل افزودن بـه نحـوي محاسـبه          دي با عنيي. ي مي باشد  يدر فرآورده نها    -تعيين نشده است  
  . در صد باشد20ي آنايعي موجود در فرآورده مقدار نهيشود كه همراه با مقدار طب
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  ٦

  )RNI  مرجـع بر اساس ( daily value در صد B  10زمغذي هاي موجود در دسته ير حداكثر مقدار •
در  - در آنها تعيين نشده اسـت اندازه سهم گرم از فرآورده هايي كه  100و يا   اندازه سهم   به ازاء    -

مقدار قابل افزودن به نحوي محاسبه شود كه همـراه بـا مقـدار              د  ي با عنيي. ي مي باشد  يفرآورده نها 
 . در صد باشد10ي آنيعي موجود در فرآورده مقدار نهايطب
  . آمده استدوست يي در پيمالح قابل افزودن به مواد غذان ها وايتامينوع و: يادآوري 
  . انجام مي پذيردهغني سازي شير و فراورده هاي آن بر اساس پيوست : تبصره

  
  : رعايت كنندمواد غذايي غني شده بايدنكاتي كه كارخانجات توليدي  -8

 بـا دقـت   يـد ي باي مـواد غـذا   به و ساير مواد افزوده شده به منظور غني سازين ها و امالح  يتاميافزودن و 
حساس بوده  غيرهون ، حرارت ، نور و يداسين مواد به  شدت نسبت به اكسيش و كنترل گردد چرا كه ايپا
ار انـدكي افـزوده   ير بسيي در مقادي و به مواد غذامي باشندار فعال ياز، بسيار كم مورد نير بسي در مقاد  و

ي حامـل   يكنواخت در كل ماده غذا    يد به شكلي    ين مواد با  يار افزوده شده ،     يمي شوند عالوه بر كنترل مقاد     
 ن و امـالح   يتـام يزان و يي دارند تا م   يه روش ها  ياز به ته  يي ن يدي مواد غذا  ي كارخانجات تول  لذا. پخش شوند 

ن منظـور   يبـد . ي مـشخص كننـد    يي نهـا  ي را در مـاده غـذا      ساير مواد افزوده شده به منظـور غنـي سـازي          
  :رعايت كنند را ت زيريد نكادي بايكارخانجات تول

درخواست هرگونه غني سازي مواد غذايي بايد با ارائه اطالعات علمـي كامـل در خـصوص نتيجـه                    •
در ايـن   . تحقيقات انجام پذيرفته توسط صنايع غـذايي بـا همكـاري مراكـز تحقيقـاتي همـراه باشـد                  

ايش و  تحقيقات بايد طي يك متدولوژي صحيح و معتبر روش اجرايـي غنـي سـازي، روش هـاي پـ                   
 . اثربخشي آن به تاييد رسيده باشد

 و يا يكي از سيـسنم هـاي مـديريت ايمنـي غـذا               HACCPكارخانه هاي درخواست كننده بايد داراي        •
 .باشند

ت يـ شگاهي بـا قابل يـ  دستگاههاي آزمايدي غني شده با  يد مواد غذا  يكارخانجات درخواست كننده تول    •
ك يا با   يرا داشته باشند و     افزوده   مغذي   موادوجود  ي حامل از نظر     يش ماده غذا  يز،كنترل و پا  يآنال
 .ن بند قرار داد همكاري داشته باشنديد وزارت بهداشت به منظور اجراي ايشگاه مورد تائيآزما

فوق الذكر را هر     محصوالت يدبادي  ي كارخانجات تول  ، غني شده  تد محصوال ي ماهه نخست تول   6در   •
 دارييـ  پا طبق اصول علمي و ممكن بتوانند      ساخت اول    ند و براي دو سري    يش نما يهفته كنترل و پا   

  .اثبات كند مغذي اضافه شده را تا انتهاي تاريخ انقضاء آن مواد
ه هـ  ما 6 در   : ذكـر گـردد كـه      اددر قـرارد  يـد   شگاه خارج از كارخانـه با     يدر صورت همكاري با آزما     •

شات الزم يري و آزماي نمونه بردايد و فرآورده نهاينخست هر هفته به صورت تصادفي از خط تول
 .   رديصورت مي گ
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  ٧

 در  غيـره  انجام نمونه بـرداري ، نحـوه و زمـان نمونـه بـرداري و                 (SOP)وجود دستورالعمل هاي     •
 .كارخانه الزامي است

  مـاه يكبـار    3 هـر    دي با غذي افزوده موجود در محصول نهايي      مقدار مواد م   شاتيج آزما يه نتا ياز كل  •
 .ارسال گردداستانها ي ياد غذاك رونوشت به ادارات نظارت بر موي

بـصورت مـستندات   و ام شـده را ثبـت   جـ ندهاي انيشات و فرآي تمامي آزمادي بادييكارخانجات تول  •
 .ندينما نگهداري

 ي افـزوده موجـود تـا پايـان زمـان مانـدگاري محـصول       مغذي هـا مواد زان متوسط يحداقل م درج   •
 .مي باشد ضروري

 ،ديند توليي و فرآي با توجه به نوع حامل غذابايدي  يرده نها زمغذي ها در فرآو   يداري ر ي منظور پا  به  •
 هاي رايج و موجود و با نوع ملح انتخابي و زمان و مرحله افزودن آن به حامل بر اساس استاندارد

 .به دقت مشخص گردداولويت  در نظر گرفتن
 . رعايت گردديي در ماده غذاافزودهمغذي مواد كنواختي در پخش ي •
 را  غيـره .ر انبـار سـرد و       يـ ه غنـي كننـده نظ     يـ ط نگهـداري مـاده اول     يشـرا د  يبادي  يارخانجات تول  ك •

  .نديت نماياز رعايدرصورت ن
 داراي شناسـنامه در واحـد توليـدي          اوليه مورد مصرف در غني سازي بايـد        ضمن اينكه كليه مواد    •

ات منـدرج   يز و خـصوص   يآنال ديبا نظر موردو ساير مواد مغذي افزوده      ن ها و امالح     يتاميوباشند،  
   . را داشته باشند.USP و ,FCC, BPر يدر كتب مرجع نظ

  
  برچسب گذاري غذاهاي غني شده -9

د يز براي غذاهاي غني شده در برچسب باير نين كلي برچسب گذاري موارد زيت قوانيعالوه بر موارد رعا
  :لحاظ گردد

ز محصول در هر    يبلي صورت گرفته و آنال    ر ذكر شده ق   يفقط زماني كه غني سازي با توجه به مقاد         •
 و دقـت    بـوده ر ادعا شـده     ي درصد مقاد   - 10تا  + 10زماني در بازه زماني ذكر شده دال بر وجود          

 ايـن   موجـود در   غني شـده      مربوط به  تاشگاهي محرز مي باشد مي توان از عبار       يروش هاي آزما  
  .استفاده كردمحصول در برچسب ضابطه 

  :د گرددير قيدر برچسب و با ذكر موارد زد ير غني سازي بايمقاد •
o  در فرآورده غذايي در هر بسته سهمتعداد   
o عيبراي غذاهاي ما(ا حجمي) براي غداهاي جامد(  فرآورده  بر اساس وزناندازه سهم(  
o  سهمكالري به ازاء هر  
o زمغذي افزوده شده بر اساس مقدار يمقدار و نوع رRNI   هر سهمدر.  
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  ٨

ه يـ عات تهير مايا سايه آماده مصرف نباشد و پس از مخلوط كردن با آب        اگر غذاي بسته بندي شد     •
  براي آن مقداري كـه در هـر بـار     %RNIد به صورت يمغذي افزوده شده با ماده مي شود ، مقدار

  .مصرف براي آماده سازي برداشت مي گردد در برچسب ذكر گردد
گـري بـه   يه در غـذاي د   يـ بـراي ته   بسته بندي شده بصورت آماده براي مصرف نباشد و           ياگر غذا  •

 100 براي هر  %RNIمغذي اضافه شده به صورت  ماده ه استفاده مي گردد، مقداريعنوان ماده اول
 براي هر بـار اسـتفاده در    %RNIاري بصورت يه و به شكل اختيگرم از غذاي بسته بندي شده اول

  .ذكر گرددپس از طبخ ي يي نهايدستور غذا
 % 5 حاوي حـداقل د برچسب گذاري مي گردد بايمغذي از يك ماده  " 1 حاوي  "غذايي كه با عبارت      •

  .باشداندازه سهم از ميزان مورد نياز روزانه در )  درصدC 20و براي ويتامين (
 حـاوي   د  برچسب گذاري مـي گـردد بايـ         ريزمغذي از يك ماده     " 2منبع خوب "غذايي كه با عبارت        •

  . باشداندازه سهماز ميزان مورد نياز روزانه در هر  درصد C 35 و براي ويتامين  % 10حداقل
از ميـزان   % 20 حـاوي    دگذاري مي گـردد ، نيـز بايـ         برچسب    " 3سرشار از "غذايي كه با عبارت          •

  . باشد اندازه سهمدر هر )  درصدC 50و براي ويتامين   (مورد نياز روزانه
   نظارت و اجرا -10
د از  يـ پـس از بازد   بايـد   ي ادارت غذا    يسازي مواد غذا  در صورت درخواست كارخانجات براي غني        •

 با عنـوان ذكـر       ماهه پروانه ساخت   6ك دوره   يط مربوطه براي    يت شرا يكارخانه و در صورت رعا    
 صـادر نمـوده و در       شده در قسمت برچسب گذاري براي فـرآورده هـاي بـا مـواد مغـذي افـزوده                 

ن يدي در ا  يبوط به سري هاي ساخت تول     ج مر يه موارد مربوطه و با توجه به نتا       يت كل يصورت رعا 
  .نديد نمايگر تمديكسال ديمدت آن را براي 

بـر  ب و گمراهي مصرف كننـدگان       يري از فر  يح براي جلوگ  يت برچسب گذاري صح   ي نظارت بر رعا   •
 .عهده ادارات غذا مي باشد

العمل ها  با توجه به دستور    دين نامه غني سازي، ادارات غذا با      ي در صورت بروز مواردي خالف آئ      •
  :ر را انجام دهندي زاتاقدامو رعايت قوانين 

o ح برچسب يدستور تصح 
o        در صـورت    ا محصوالت با برچسب گمـراه كننـده       يدستور جمع آوري محصوالت فوق و 

 عدم تصحيح برچسب
o محصوالت فوقجلوگيري از توليد محصول و عدم تمديد پروانه ساخت  
o       ظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايـشي و        از طريق اداره كل ن    (اعالم از طريق رسانه ها

  )بهداشتي معاونت غذا و دارو
                                                           

    "Source"معادل كاربردي  ۱
 "Good source" معادل كاربري 2
 "Excellent source" معادل كاربردي 3
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  ٩

   : الفوست يپ
 ميانگين سرانه مقادير روزانه توصيه شده انرژي و مواد مغذي مورد نياز يك فرد ايراني در جوامع                  -1جدول  

    1شهري و روستايي
       

    شهری   روستايی کل
  ميانگين
 نياز

  ميانگين
  نياز

  ميانگين
         نياز

۲۳۶۱ ۲۲۹۳  ۲۳۹۷  kcal  انرژی   
۵۷ ۵۴  ۵۹ g  پروتئين 
۱۰۳۶ ۱۰۲۹  ۱۰۴۰   mg  کلسيم   
۱۹ ۱۹  ۱۹   mg  آهن   
۵۳۸ ۵۳۸  ۵۳۹ mcg  ويتامينA 
۱/۱ ۱/۱  ۱/۱   mg  تيامين  
۱۲/۱ ۱۱/۱  ۱۳/۱   mg  ريبوفالوين  
۱۴ ۱۴  ۱۴  mg  نياسين  
۴۳ ۴۲  ۴۳ mg  ويتامينC 

        

  
   ٢ درصد توزيع خانوار ها بر حسب دريافت انرژي و مواد مغذي نسبت به نياز-2جدول 

  
   %۷۰کمتر از  %۷۰‐ ۸۰  ۸۰‐ ۹۰% ۹۰‐۱۱۰% %۱۱۰‐۱۲۰ %۱۲۰بیش از  
          
 انرژی      ۵  ۵/۷  ۵/۱۰  ۳/۲۸  ۱۳  ۶/۳۵ 

 پروتئين    ۴/۳  ۳/۴  ۲/۶  ۶/۲۰  ۷/۱۱  ۸/۵۳ 

 کلسيم       ۵/۷۵  ۳/۹  ۸/۵  ۱/۶ ۲/۱  ۲/۲ 

 آهن      ۹/۴۳  ۱۴  ۳/۱۲  ۵/۱۵  ۷/۴  ۶/۹ 

 Aويتامين   ۷/۴۱  ۷  ۶  ۵/۹  ۷/۳  ۱/۳۲ 

 تيامين    ۲/۸  ۵/۲  ۹/۳  ۷/۱۱  ۶/۷  ۴/۷۱ 

ريبوفالوين     ۱/۳۹  ۹/۱۴  ۹/۱۰  ۲/۱۷  ۳/۵  ۵/۱۲ 

 نياسين     ۲/۳  ۶/۳  ۹/۴  ۷/۱۴  ۹  ۶/۶۴ 

 Cويتامين   ۹/۳۰  ۶/۵  ۴/۵  ۱۰  ۳/۴  ۹/۴۳ 
          

                                                           
یه ای کشور، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع کتاب طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذ  ۱

   ۲۸، صفحه ۱۳۷۹‐۱۳۸۱غذایی کشور ، 
  ۴۱همان منبع، صفحه    ۲
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  ١٠

  جدول ميزان توصيه شده دريافت روزانه مواد مغذي: پيوست ب
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  ١١

 گـرم از    100 ويـا    هـر انـدازه سـهم     ن و امالحي كه مي توان به ازاء         يتامير و ي حداقل و حداكثر مقاد    -جوست  يپ
  .فزوداي يبه مواد غذافرآورده 

  RNI ٢حد اكثر ماده مغذي  ١حداقل ماده مغذي  
  Aدسته 

  mg 2/1  06/0  24/0تيامين 
  mg 3/1  07/0  3/0ريبوفالوين 

  mg 16  8/0  3نياسين 
  B6  mg 3/1  07/0  3/0ويتامين 
  B12  mg 4/2  12/0  5/0ويتامين 

  mg 5  5/2  1پانتوتنيك اسيد 
  mcg 30  5/1  6بيوتين 

  RE 600  30  120بتا كاروتن 
  C mg 45  9  5/22ويتامين 

 Bدسته 
  mg 1300  60  130كلسيم
  mg 220  11  22منيزيم 

  mcg 400  20 40فوليك اسيد
  D  mcg 10  0/5  1ويتامين 

Fe ,Zn3 
  mg 18  9/0  8/1آهن 
  mg 11  5/0  2/2روي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
در برچسب  " حاوی  "  با عبارت   درصد که   C۲۰و برای ویتامین     ) RNI درصد   B )۵و  Aحداقل مقدار قابل افزودن ريز مغذی های دسته         ۱

  . به مواد غذايی افزودمی توان
 درصـد   ۱۰ ( B درصـد و دسـته       C ۵۰و بـرای ویتـامین     ) RNI درصـد    A )  ۲۰مقدار  قابل افزودن ريز مغـذی هـای دسـته             حداکثر   ۲

RNI( به مواد غذايی افزوددر برچسب می توان" سرشار از " و " منبع خوب " رت با عباکه به ترتيب .  
    . آکادمي علوم آمريکا مي باشدRDAميزان نياز روزانه بر اساس  ۳
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  ١٢

  
  

  :پيوست د 
ي ين و مواد معدني كه مي توان به منظور غني سازي به حامل هاي مـواد غـذا                 يتاميبات و يست انواع ترك  يل

  : افزودBPا ي  FCC ، USP، EPاستاندارد هاي ت يبر اساس رعا
  

  تركيبات ويتاميني
  

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

   Eويتامين 
                       D -alpha-tocopherolدي آلفا توكوفرول                                                         -
                                           DL -alpha-tocopherolدي ال آلفا توكوفرول                                                               -
                     D -alpha-tocopherol acetateدي آلفا توكوفرول استات                                                 -
 DL-alpha-tocopherol acetateدي ال آلفا توكوفرول استات                                            -
 DL-alpha-tocopherol acid succinateدي آلفا توكوفرول اسيد سوكسينات                          -
 

   B1ويتامين 
  Thiamin Hydrochloride                                                      تيامين هيدروكلرايد        -
 Thiamin Mononitrate تيامين مونونيترات                                                                -

  
   B2ويتامين 

  Riboflavin                              ريبوفالوين                                                          -
 Riboflavin-5'-phosphate sodium فسفات سديم                                      '5 ريبوفالوين  -

  
  نياسين 

  Nicotinic acid amid ( nicotinamid ))                        نيكوتيناميد ( نيكوتينيك اسيد آميد  -
 Nicotinic acid                                                                           نيكوتينيك اسيد   -
 Niacinamide ascorbate  نياسيناميد آسكوربات                                                           -
  

   B6ويتامين 
 Pyridoxine Hydrochloride                  پيرييدوكسين هيدروكرايد                                -
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  ١٣

  
  

    B12ويتامين 
 Cyanocobalaminسيانوكوباالمين                                                                          -
  Hydroxocobalaminهيدروكسوكوباالمين                                                                 -

  
  فوليك اسيد

 N- petroyl-L-glutamic acidان پترويل ال گلوتاميك اسيد                                              -
  

  پانتوتنيك اسيد
  Calcium-D-pantothenateكلسيم دي پانتوتنات                                                         -
 D-panthenol / DL-panthenol                                       دي ال پانتنول     / دي پانتنول -

  
  بيوتين

 D-biotinدي بيوتين                                                                                            -
  

   Cويتامين 
  L-ascorbic acid                         ال آسكوربيك اسيد                                              -

 Calcium-L-ascorbateكلسيم ال آسكوربات                                                               -
 palmitoyl-L-ascorbic acid-6)              اسكوربيل پالميتات (  پالميتو يل ال آسكوربيك اسيد- 6 -

  Sodium-L-ascorbate                                                        سديم  ال آسكوربات       -
  
  

  مواد معدني
  كلسيم

   Calcium carbonateكلسيم كربنات                                                                        -
  Calcium chloride                          كلسيم كلرايد                                                 -

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

 Calcium glycerophosphate                                                     كلسيم گليسروفسفات  -
 Calcium lactate كلسيم الكتات                                                                              -
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  ١٤

                                                                                 Calcium hydroxideكلسيم هيدروكسايد  -
 Calcium oxide كلسيم اكسايد                                                                                -

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

  
  منيزيوم  -

  Magnesium hydroxide carbonateمنيزيوم هيدروكسيد كربنات                                          -
 Magnesium chloride                    منيزيوم كلرايد                                                        -
 Magnesium gluconateمنيزيوم گلوكونات                                                                     -

 Magnesium glycerophosphate منيزيوم گليسروفسفات                                                     -
 Magnesium hydroxideسايد                                                                  منيزيوم هيدروك -

 Magnesium L- lactateمنيزيوم ال الكتات                                                                     -
                                                                                                         Magnesium oxide منيزيوم اكسايد -

 Magnesium phosphate, (di- and tribasic)منيزيوم فسفات                                                  -
 Magnesium sulfate        منيزيوم سولفات                                                                    -
 Magnesium citrate  منيزيوم سيترات                                                                            -
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  ١٥

  
  

  ورده هاي لبني ضابطه غني سازي فرآ-پيوست ه
  .تياري مواد غذايي مي باشدبه غير از موارد ذيل كليات اين ضابطه مطابق با ضابطه غني سازي اخ

 :ورده لبني به عنوان حامل درغني سازيانتخاب نوع فرآ .1
 پنير، ورده هاي لبني پاستوريزه و استريل شامل انواع شيرو شيرهاي طعم دارمايع،فرآ -

در دوغ و سايرنوشيدني هاي لبني، بستني با رعايت ويژگي هاي توصيف شده  ،ماست
 . مغذي ها غني سازي شوندموادبا مي توانند  غني سازي، و ضوابط كليجدول زير

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

  .يت غني سازي قرار دارندوورده هاي لبني كم چرب در اولفرآ: يادآوري
  :سازي مي باشند مطابق با جدول ذيل مي باشدورده هايي كه مجاز به غني آويژگي فر

  
شماره   محدوديت هاي ديگر  درصد چربي  نام محصول رديف

  استاندارد
 بدون چربي شير  1

،شير كم چرب و 
  شير نيم چرب

  695    3حداكثر تا كمتر 

 بدون ماست  2
 كم  ماستچربي ،

 نيم ماستچرب و 
  چرب

  695    3حداكثر تا كمتر 

  2453    1حداكثر  دوغ  3
فقط در شيرهاي طعم داري كه   همانند شير  شير طعم دار  4

در ان از كنسانتره يا پوره 
  استفاده شده باشد

1527  

  2450  در بستني هاي تهيه شده از شير    بستني  5
   10ي بدون چرب  پنير  6

   10 تا 25كم چربي
  40 تا نسبتاَ چرب

  6629 

4659 

2344 

  ندارد رنگ واسانس سنتتيك فاقد بايد   نوشيدني هاي بر   7
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  ١٦

  باشد  پايه لبنيات
  
  :انتخاب مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي)2

  ويتامين ها و مواد معدني )  الف
  :  به شكل اختياري به غذا افزود به دو دسته تقسيم مي شوندامين ها و مواد معدني كه مي توان ويت

نبي از آنها گزارش نشده ريز مغذي هايي كه ايمني مصرف انها باال بوده و اثرات جا :Aدسته -
 ، بتاكاروتن ، C ، ويتامين B12پانتوتنيك ، بيوتين ،ويتامين  مانند تيامين ، ريبوفالوين ،اسيد

    و نياسينB6ويتامين 
اي اختياري امكان جذب ريزمغذي هايي كه اثرات جانبي جدي داشته اما در غني سازي ه :Bدسته -

 منيزيوم، كلسيم، :ده شده وجود ندارد مانندر افزودرمقادي)Over dose(نها بيش از حد آ
  Dويتامين  اسيدفوليك،

غني   طبق تصميم كميته كشوري، در ايران گزارش شده است Aنظر به اينكه كمبود ويتامين : 1تبصره 
  .به شير مجاز مي باشد رتينول  به شكل A افزودن ويتامين 12/12/1388سازي مورخ 

يند چربي گيري  طي فرآD و A چرب در صورتيكه مقداري از ويتامين در فراورده هاي لبني كم: 2تبصره
 (Restoration).از دست رفت صنايع مجازند تا ميزان از دست رفته را به محصول نهايي اضافه نمايند

بديهي است ادعاي روي برچسب محصول طبق ضابطه برچسب گذاري اين اداره كل انجام خواهد 
  .پذيرفت
ورده هاي لبني جهت افزودن به فرآ)مين ها و امالحويتا(غني كننده هاي پيشنهادي نوع و شكل : يادآوري

  .آمده استد پيوست طبق 
مده است، در  تركيب متفاوت با آنچه در پيوست آي غني كننده ها بااستفاده از ساير شكل ها :3تبصره

د مراجع ذيصالح ضوابط كلي غني سازي و ارايه مدارك و مستندات علمي و تايي صورت مطابقت با
  . امكانپذير مي باشد

  )Functional Ingredients(تركيبات فراسودمند يا عملگر)ب
     عملگر يا سالمتي بخش نيز ناميده  ( ورده هاي غذايي با تركيبات فراسودمندضوابط غني سازي فرآ

 هاي لبني با وردهآلذا اين ضوابط براي غني سازي فر. بطور جداگانه در دست تدوين است)  مي شوند
  .اين گروه از افزودني ها كاربرد ندارد

  مقدار مواد مغذي ضروري با هدف غني سازي)3
صرفنظر از مقدار طبيعي موجود در (حداقل مقدار هر يك از ريزمغذي هاي افزوده شده -

 . كمتر باشداندازه سهمبه ازاء هر % RNI5 نبايد از ) فراورده
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  ١٧

صرفنظر از مقدار طبيعي موجود (وجود در دسته اولحداكثر مقدار افزودن ريزمغذي هاي م -
به ازاء هر % C 50 و براي ويتامين RNIنياز روزانه بر اساس مرجع % 20) وردهآدر فر

 . مي باشداندازه سهم
فنظر از مقدار طبيعي موجود صر(حداكثر مقدار افزودن ريزمغذي هاي موجود در دسته دوم -

 . مي باشداندازه سهم  به ازاء هر RNI مرجع نياز روزانه بر اساس%  10) وردهدر فرآ
يعني RNI   بر اساس مرجع٪  15 به فراورده هاي مجاز  Aحداكثر ميزان افزودن ويتامين  -

 . مي باشد به ازاي هر اندازه سهمRE ميكروگرم 90معادل 
ماده يد ميزان افت ريزمغذي ها در طول آورده هاي لبني بادر غني سازي فرآ: 4تبصره -

ر توزيع و نگه داري ، محاسبه و به همراه مقدار ريزمغذي مورد نظر د راوري،ف سازي،
  . گويندOverageبه اين مقدار مازاد اصطالحا  .ورده نهايي، به محصول لبني اضافه شودفرآ
 پيشنهاد مي شود ترجيحا از پيش ساز Aورده هاي لبني با ويتامين در غني سازي فرآ: 5تبصره

استفاده شود اما چنانچه بداليل تكنيكي مانند تغيير رنگ ناشي از افزودن ) بتاكاروتن(اين ويتامين
ورده ها امكان اضافه كردن آن وجود ندارد مي توان از ساير تركيبات آبتاكاروتن در برخي فر

  .  نظير استرهاي پالميتات و استات استفاده نمودAويتامين 
  


