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سازمان غذا و دارو

کدمدرکFB- Ci- 1393- 0057 :

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع :ضوابط فنی محصوالت کره گیاهی (مارگارین) و مینارین قنادی شیرین شده

سالم علیکم؛
احتراماً با توجه به آرای کمیته فنی قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی به شماره های
 2/7916و  2/7917مورخ  9111/8/94و در راستای سیاست های سالمت محور سازمان غذا و دارو به منظور ارتقاء سالمت فررآورده
های غذایی با الویت چربی ها و روغن های خوراکی مقتضی است در خصوص اصالح پروانه های ساخت فررآورده هرای کرره هیراهی
(مارهارین) و مینارین قنادی شیرین شده که در هذشته تحت عنوان خامه هیاهی دارای مجوز بوده انرد برر اسرا جردو ذیرل در
مدت زمان تعیین شده اقدام قانونی الزم معمو فرمایید.

نام فرآورده

مقدار مجاز مجموع

مقدار مجاز مجموع

بیشینه درصد

اسیدهای چرب ترانس

اسیدهای چرب

زمان اجرای

شماره مصوبه کمیته

چربی کل محصول

و اشباع

ترانس

مصوبه

فنی قانونی

در فاز چربی

در فاز چربی

 03درصد

بیشینه  03درصد

بیشینه  2درصد

0030/03/30

____

بیشینه  63درصد

بیشینه  6درصد

0030/03/30

بیشینه  2درصد

0030/30/30

مینارین قنادی شیرین
شده
کره گیاهی (مارگارین)

2/5006
2/5005

توضیحات  :در محصول مینارین قنادی شیرین شده میزان شکر کمینه  06درصد مجاز بوده و افزودن هرگونه رنگ  ،طعم دهنده و نگهدارنده
در فرآورده نهایی فوق غیر مجاز است.

 . 9با توجه به ضوابط تعیین شده در جدو فوق الذکر و الزام استفاده از نام تجراری جداهانره و غیرر یکنران جهرت تولیرد
فرآورده کره هیاهی مارهارین و کره حیوانی ،مقتضی است تا قبل از تاریخ  9111/94/9کلیه فرآورده های کره هیراهی (مارهرارین) و
مینارین قنادی شیرین شده بر اسا ویژهی های فوق ننبت به اصالح پروانه های ساخت مربوطره اقردام الزم معمرو و صررفاً بره
اس تناد پروانه های ساخت اصالح شده مجاز به تولید خواهند بود بدیهی اسرت در مرورد مرواد بنرته بنردی و موجرود در واحردهای
تولیدی با عنوان خامه هیاهی مشروط به مخدوش کردن (غیرخوانا شدن عنوان قبلی) و یا الصاق برچنب با عنوان اصرالح شرده برر
روی بنته بندی تحت نظارت معاونت غذا و دارو حوزه مربوطه حداکثر تا پایان سا 9111بالمانع خواهد بود.
بدیهی است سایر ویژهی های محصوالت فوق بر اسا استاندارد های ملی ایران مرتبط  94644مینارین و  901مارهارین خواهد
بود.
 . 2مبنای بررسی کارشناسی با توجه به سیاسرت هرای سرالمت محرور سرازمان غرذا و دارو م ابقرت نترایآ آزمایشریاهی
(فیزیکی  ،شیمیایی و میکروبی) محصو نهایی با حدود مجاز ویژهی های تعیین شده برای هر فرآورده غرذایی و آشرامیدنی بروده و
مواد اولیه مصرفی صرفاً ملزم به ارائه منتندات بهداشتی مربوطه ( پروانه ساخت و یا مجوز بهداشتی ورود ) خواهند بود.

رونوشت:
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مدیر کل محترم دفتر تدوین استاندارد های ملی
جناب آقای دکتر حنینی مدیرکل بررسی و نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

 خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
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 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

 صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://fdo.behdasht.gov.ir
http://www.mohme.gov.ir

