


 بزچسب گذاری فزآورده های غذایی



 مقذمه

 توسعه کشور جامعه سالم تغذیه صحیح



 بزچسب گذاری

o   پیشزفت صنایع غذایی 

o   افزایص رقابت بیه آن ها 

o    گستزش تجارت بیه المللی 

o    ارتقاء فزهنگ مصزف کنندگان 

o  توجه بیشتز مصزف کنندگان به عوامل مؤثز در سالمتی 

                                                                                                                   

 بزچسب گذاری 

 فزآورده های غذایی

اصلی تزیه وسیله 

 تبادل اطالعات



 هذف اس بزچسب گذاری

 هزثَط اعالػبت دقیق ٍ غحیح ثیبى 
 ّبی ثزچست رٍی ثز غذایی هبدُ ثِ

 ٍ غذایی ّبی فزآٍردُ ثٌذی ثستِ
 اعالػبت ارتقب جْت در آضبهیذًی

 غذایی هَاد اًتخبة ثِ کوک ٍ
 .است کٌٌذُ هػزف تَسظ



 کذام محصوالت بایذ بزچسب گذاری شونذ؟

  هَاد ٍ فزٍش آهبدُ ، ضذُ ثٌذی ثستِ غذایی هَاد  توبم 
  قبًَى هطوَل (ٍارداتی یب ٍ داخل تَلیذ اس اػن ) اٍلیِ

 .ّستٌذ گذاری ثزچست
  

 :ػذم ًیبس ثِ ثزچست گذاری تغذیِ ای 

   ثذٍى ثستِ ثٌذی ػزضِ ضذُ در کتزیٌگ ّب ، پزٍاسّبی غذاّبی
 َّاپیوبیی ، رستَراى ّب ، سلف سزٍیس ّب ٍ اس ایي قجیل

   َُسجشی ، تخن هزؽ ، گَضت قزهش ٍ گَضت سفیذ ثستِ ثٌذی هی ٍ
 . ًطذُ

  

 

 



 اطالعات بزچسب های فزاورده های غذایی و آشامیذنی

 الشاهبت 
 اظْبرات 
 تػبٍیز ٍ ػجبرات 
 ادػبّب 
 اعالػبت تغذیِ ای 



 الشامات

 ًبم هحػَل                                                          ًبم ٍ ًطبًی تَلیذ کٌٌذُ یب ثستِ ثٌذی کٌٌذُ 

 ًبم تجبری هحػَل                                               سزی سبخت 

 ٍسى فزاٍردُ                                                        ضزایظ ًگْذاری 

 پزٍاًِ ثْذاضتی سبخت یب ٍرٍد                              دستَرالؼول آهبدُ سبسی ٍ هػزف 

 تبریخ تَلیذ ٍ اًقضب                                              الشاهبت ٍ تَغیِ ّبی ثْذاضتی 

 هَاد تطکیل دٌّذُ 



 اظهارات
 .اظْبرات هٌذرج رٍی ثزچست ثِ سِ دستِ تَغیفی، اخغبری ٍ خبظ تقسین هی ضَد 

 :ثِ تَغیف حبلت یب فزآٍری اًجبم ضذُ ثز رٍی فزآٍردُ داللت دارد ٍ ثب ػجبرات سیز ثیبى هی ضَد: اظْبرات تَغیفی 

 پزتَ دیذُ-غٌی ضذُ-ارگبًیک -خطک ضذُ -عجیؼی-هٌجوذ -تبسُ 

 :جوالتی است کِ ثز رٍی ثزچست جْت ّطذار ثِ هػزف کٌٌذُ ثبیذ ًَضتِ ضًَذ: اظْبرات اخغبری 

  در غَرت ٍجَد کبفئیي ثبیذ جولِ سیز رٍی ثزچست درج ضَد: در هَرد ًَضیذًی ّبی ٍرسضی ٍ اًزصی سا: 

 .ػزٍقی، سًبى ثبردار ٍ ضیزدُ، کَدکبى، افزاد حسبس ثِ کبفئیي ٍ افزاد هجتال ثِ فطبر خَى تَغیِ ًوی ضَد -ثزای ثیوبراى دیبثتی، کلیَی، قلجی 

  الشاهی  "ثیوبراى هجتال ثِ فٌیل کتًََری ٍ سًبى ثبردار اس هػزف آى خَدداری ًوبیٌذ "درج ػجبرت : در هَرد هَاد غذایی حبٍی آسپبرتبم
 .است

  درج ػجبرت ػبری اس گلَتي، ػبری اس الکتَس، حبٍی هَاد حسبسیت سا ٍ : هَارد دیگز... 

 :اظْبرات ثزای غذاّبی خبظ 

 فزآٍردُ ّبی پزٍثیَتیک -هَاد غذایی تغییز صًتیک یبفتِ  

  

  



 ضوابط مزبوط به تصاویز و عبارات
ّز گًَِ تػَیز ثز رٍی ثزچست ثبیذ هتٌبست ٍ هزتجظ ثب ًَع فزآٍردُ ثَدُ ٍ گوزاُ کٌٌذُ ٍ غیز ٍاقؼی ًجبضذ ٍ  

 .هَجت پٌْبى کزدى اجشای هحػَل ًجبضذ
 :هثبل 

    در ًَضیذًی ّبی هیَُ ای ثب استفبدُ اس تزکیجبت عؼن دٌّذُ هػٌَػی ًجبیذ اس ػکس هیَُ ثِ تٌْبیی ثز رٍی
 .ثزچست استفبدُ ضَد

    ثز رٍی ٍیفزّب، تبفی ّب، آداهس ّب ٍ آثٌجبت ّب کِ درج ػکس هیَُ رٍضی ثزای آگبّی دادى ثِ هػزف
 .کٌٌذُ در خػَظ عؼن هَرد ًظز است هی تَاى ّوزاُ ثب ػکس هیَُ اس ًبم اسبًس ثِ کبر رفتِ استفبدُ کزد

  در هَرد رٍغي ّبی هبیغ هخلَط ًجبیذ تػبٍیز ٍ ػجبرات هزثَط ثِ یک رٍغي آٍردُ ضَد. 
   در هَرد آة ّبی هؼذًی ًوبیص کَُ ٍ قلِ ثز رٍی ثزچست آة ّبیی کِ سزچطوِ آى ّب دضت ثبضذ هوٌَع

 .هی ثبضذ



 ادعاها

ادػبّبی 
 ػوَهی



 ادعاهای عمومی
  دارًذُ گَاّی سیستن ّبی هذیزیت ایوٌی هَاد غذایی 

  ًطبى ایوٌی ٍ سالهت 

  ادػبی خبلع 

  ادػبی هخػَظ غبدرات 

  فزآٍردُ ّبی تحت لیسبًس 

  ذٍى هَاد ًگْذارًذُ ٍ ثذٍى هَاد افشٍدُث 

  ثذٍى افشٍدى هٌَ سذین گلَتبهبت 

  ادػبی حالل 



تغذیه ایادعاهای   

 ...ادػبی ثذٍى  

 (ثذٍى کبلزی، کن کبلزی)ادػبّبی هزثَط ثِ کبلزی  

 (ثذٍى قٌذ، قٌذ کبّص یبفتِ)ادػبّبی هزثَط ثِ قٌذ  

ثذٍى ًوک، ثذًٍک ًوک افشٍدُ، خیلی کن ًوک، کن ًوک، ًوک کبّص یبفتِ،  )ادػبّبی هزثَط ثِ ًوک  
 (ًوک جبیگشیي سذین

 (غٌی اس فیجز، هٌجغ فیجز)ادػبّبی هزثَط ثِ فیجز غذایی  

 (ثذٍى چزثی، ثذٍى چزثی اضجبع، چزثی کن، چزثی اضجبع کن، چزثی کبّص یبفتِ)ادػبّبی هزثَط ثِ چزثی  

 (کن کلستزٍل، فبقذ کلستزٍل)ادػبّبی هزثَط ثِ کلستزٍل  



سالمتی بخشادعاهای   

 ادػبّبی سالهتی ثخص فزآٍردُ ّبی پزٍثیَتیک 
ثْجَد سالهت، تٌظین ٍ کبرایی سیستن گَارضی، تٌظین ٍ تقَیت سیستن ایوٌی،   

 کبّص کلستزٍل، کبّص ػَارؼ ػذم تحول الکتَس، افشایص ارسش تغذیِ ای غذا
 ادػبّبی تغذیِ ای هزثَط ثِ سوَلیٌب 

آرد سوَلیٌبی خبلع در هقبیسِ ثب آرد هؼوَلی دارای ارسش تغذیِ ای ثْتزی "  
استفبدُ اس ایي ادػب ثز رٍی ثزچست هَاد غذایی تْیِ ضذُ اس ایي ًَع آرد هبًٌذ  "است

 .هبکبرًٍی هجبس است



 بزچسب گذاری تغذیه ای
  حقبیق تغذیِ ای 
  ًطبًگزّبی رًگی تغذیِ ای 



 حقایق تغذیه ای

گزم  100هیشاى هَاد هغذی در ّز سْن یب در ّز  
 .فزآٍردُ اػالم هی ضَد

تَغیِ هی ضَد اس جذٍل ثزای اػالم هَاد هغذی  
 .استفبدُ ضَد

در غَرتی کِ فزآٍردُ حبٍی یک یب چٌذ هبدُ  
هغذی ًجبضذ در خبًِ هزثَعِ جذٍل، غفز ًَضتِ 

 .هی ضَد

درج درغذ هقذار هزجغ هبدُ غذایی در هَرد   
 .پزٍتئیي اججبری است

درغذ هقذار هزجغ هبدُ غذایی در هَرد اسیذّبی  
 .چزة اضجبع ٍ ًوک سذین ثبیذ ًَضتِ ضَد

  

  



 نشانگزهای رنگی تغذیه ای
درج ًطبًگزّبی رًگی ثز رٍی ثزچست هَاد غذایی ثِ هػزف کٌٌذُ کوک هی کٌذ تب ثب تَجِ ثِ   

 .ضزایظ جسوی ٍ ًیبسّبی ضخػی خَد اًتخبة آگبّبًِ ای داضتِ ثبضذ
 .ّذف اغلی اس درج ًطبًگز رًگی، اغالح الگَی هػزف ٍارتقبی سغح سالهت جبهؼِ است  
 :هػزف کٌٌذُ قزار هی دّذ رًطبًگز رًگی تغذیِ ای اعالػبت سیز را در اختیب  

  هیشاى سْن فزآٍردُ غذایی 

   (ضبخع هْن ٍ هؤثز در سالهتی  5)هیشاى ضبخع ّبی اًزصی، قٌذ، چزثی، ًوک ٍ اسیذّبی چزة تزاًس 

  



 4ًطبًگز ّبی رًگی تغذیِ ای در سِ رًگ سجش، ًبرًجی ٍ قزهش جْت  
 .ضبخع ًوک، قٌذ، چزثی ٍ اسیذّبی چزة تزاًس ًوبیص دادُ هی ضَد

  ٍ رًگ سجش ثِ هؼٌی کن ٍ اًذک است ٍ هب را ثِ یک اًتخبة هغوئي تز
 .  سبلن تز راٌّوبیی هی کٌذ

  رًگ ًبرًجی ثِ هؼٌی هتَسظ است ٍ هب را ثِ یک اًتخبة ًسجتبً خَة
 .  راٌّوبیی هی کٌذ اگزچِ اًتخبة سجش ثْتز است

 ًگ قزهش ثِ هؼٌی سیبد ثَدُ ٍ ثِ هػزف کٌٌذُ ایي پیبم را هی دّذ ر
کِ ثبیذ دقت کٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ فؼبلیت فیشیکی ٍ ضزایظ جسوبًی کی ٍ چِ 

 .هقذار هػزف ًوبیذ

  

ًطبًگز ّبی رًگی تغذیِ ای ثِ هٌظَر هقبیسِ  
یک هحػَل ثب هحػَل دیگز ًیست ثلکِ 

هقبیسِ یک هحػَل ثب دٍ تَلیذ هتفبٍت هی 
ثبضذ ثِ عَر هثبل هقبیسِ  ثیي دٍ ثیسکَئیت  

 ...یب دٍ ثستٌی یب ثیي دٍ هبست

  




