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  انواع بستني  1

 زهي  پاسـتور   ي بـستن  :يعنوان عموم   
ــ/ ــيوان/يريشـــــــــــ  يلـــــــــــ
 وهيـ م /يشـكالت /ييكاكائو/يزعفران/
( مغـزدار / يلـ يزنج ) وهيـ نوع م  /(يا

/ هــا  طعــم ريســا/ينــام مغزخــوراك
قهوه /قهوه/گالب / تيسكويب /كيباك
 بـا   ي نبـات  يمخلـوط بـا چربـ     /يفور

ــش ــوه اي/روكـــــــــ  / ميـــــــــ
 نيبا تـزئ  /مغزدار/يشكالت/ييكاكائو

  ترافل دار/ييرو

 بـوده و الزم اسـت صـرفاً    يعنوان مندرج درقسمت پروانه سـاخت عمـوم   
 انـواع   - است درپروانه ساخت درج گـردد        ي كه مربوط به هر بستن     يكلمات

 ي درقـسمت بـسته بنـد   يبو باشند كه كلمه چي ميبوروكش دار معموالً چ   
 دقـت شـود نـوع روغـن         ي روعن نبات  ي در محصوالت حاو   -. آورده شود 

درنـوع  .   مطابقت داشته باشد   9131 شماره   ياستانداردملورد استفاده با    م
 - درصــد روكــش در پروانــه ســاخت لحــاظ گــردد  يستيــروكــش دار با

 شده اند الزم است درصد      لي كه از چند قسمت مختلف تشك      يي ها يدربستن
 هر قـسمت    وني فرموالس زي آورده شود و ن    يهر قسمت نسبت به كل بستن     

 ويژگيهـــا مطـــابق اســـتاندارد شـــماره .ه شـــودنوشـــت% 100براســـاس 
 شكالت مورد استفاده بايستي طبق تعريـف ان در اسـتاندارد            -باشد2450

در صـورت  .)منحـصرا داراي كـره كاكـائو   ( باشـد 608شكالت بـه شـماره    
استفاده از چربي نباتي آوردن كلمه شيري بجز در خصوص بستني هـاي             

 فاقد روغن نباتي بايستي     و بستني شيري  . شيري ميوه اي مجاز نمي باشد     
  .باشد

  انواع پنير  2

 هي ته زهي پاستور پنير تازه  -1ناويعن  
 -2ونيلتراسـ يشده بـه روش اولتراف    

 پنير پاسـتوريزه تـازه      -3هي اول پنير  
تهيــه شــده بــه روش افــزايش مــاده 

  خشك و بدون آب پنير

ــواع پني و نامگــذارونيفرموالســ ــ ان ــ باري  مطــابق روش ســاخت و يستي
 خـوراك انـسان     مي جهت مصرف مستق   هي اول ريپن .باشد مربوطه   استاندارد

 ي مـورد اسـتفاده قـرار مـ        ي بعـد  يندهاي در فرآ  هينبوده وبعنوان مواد اول   
 افـت ي سـاخت در زمـان در      زاتيـ  ، مشروط به داشتن تجه     ري نوع پن  - رديگ

شير مورد اسـتفاده در تهيـه پنيـر اوليـه بايـستي             . باشد يپروانه ساخت م  
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) 6629(يژگيهـاي پنيـر اوليـه بـا اسـتاندارد پنيـر تـازه               و.پاستوريزه شود 
) بدون چربي،كم چرب،نـسبتا چرب،پرچـرب     (يكي از عبارات    .سنجيده شود 

 در ادامـه عنـوان آورده       6629با توجه به درصـد چربـي طبـق اسـتاندارد            
  .شود

 پنير پاسـتوريزه رسـيده در آب        -4
  نمك

 در آب نمـك نگهـداري   و تا زمان عرضـه   هآب نمك رسيداين نوع پنير در
 يستيـ  با ي مـ  يي نهـا  يغلظت آب نمك مورد استفاده در بسته بند       .شود   مي

 سخت  مهي ن اي ازنوع نرم    رهاي پن ني پروانه ساخت ذكرگردد ا    حاتيدر توض 
 نوع پنيرهـا از شـير        اين است..  و ي فتا و هالوم   ي باشند كه شامل آكاو    يم

درصورتي كه از شير    . ندنها تهيه ميشو  آگاو، گوسفند، بز و يا مخلوطي از        
گوسفندتهيه گردد بايستي كلمـه گوسـفندي بعـد كلمـه پاسـتوريزه آورده              

   .شود
بـا توجـه بـه      ) بدون چربي،كم چرب،نـسبتا چرب،پرچـرب     (يكي از عبارات    

  . در ادامه عنوان آورده شود2344-1درصد چربي طبق استاندارد 
ــپن   ــوزارالري ــوزارال - م ــر م ــا ( پني ب

  ) تزايپكاربرد 
 بـا رطوبـت كـم       ي پس چـرخ ، مـوزارال      ري ش ي مقدار ي دارا ي موزارال رينپ

بـا كـاربرد    و مـوزارال     پـس چـرخ      ري ش ي با رطوبت كم و مقدار     يموزارال
 يرهاي و پن  التاي نوع نرم و پستا ف     يرهاي ، پن  ييايتالي ا يرهاي انواع پن  - تزايپ

 و  وكاوالوي و كاسـ   ن نـوع مـوزارال پروولـو      يتزاهـا ي پ ريـ نوع موزارال و پن   
ويژگيهـاي ايـن پنيـر هـا بـا          (. باشـند  ي گـروه مـ    نيـ  گرانا جـزء ا     و رومانو

  .) سنجيده شود4658استاندارد شماره 
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مـي    مجـاز  لـوگرم ي ك 10 تواننـد حـداكثر تـا      ي شده م  ندي فرآ ي ها ريپنوزن     پروسس ريپن
 يستيـ  با ي شكل آن درقـسمت بـسته بنـد        ري نوع پن  ني ا يدر نامگذار ..باشد

 اي ينوع پخش شدن / ييغذا/  شكل ي پروسس توده ارينآورده شود مثالً پ
 از ي پروسس دودري پن-... رنده شده ويدود/ ورقه شدن/ قابل پهن شدن 

 ي شكل پخـش شـدن     ي پروسس توده ا   رهاي پن يهاي بند مي مجموعه تقس  ريز
  . سنجيده شود4659ويژگيها با استاندارد ملي شماره . باشنديم
  

    

  )مشابه ( آنالوگ ريپن
  ير پروسس آنالوگپن

 در باال با جايگزين كردن 3 تا 1 انواع پنير تازه مطابق عناوين ممكن است
به تعريفي كه در ادامه مي ايد (تهيه مي گردد چربي شير با روغن گياهي 

 بوده و عنوان 9131كه نوع روغن مورد استفاده مطابق .)رجوع شود
گ بعد از كلمه پنير و  را داشته با ذكر كلمه آنالو3 تا 1محصول عناوين 

اين نوع پنير ها در دسته ( . در انتهاي عنوان" با روغن گياهي"ذكرعبارت
پنير هاي آنالوگ قرار گرفته كه ويژگيهاي عمومي آنها مي تواند با 

رد جداگانه اي  سنجيده شود اما نياز به تدوين استاندا6629استاندارد
  )براي آنها مي باشد

. سنجيده شود 10696استاندارد لوگ با ويژگيهاي پنير پروسس آنا
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  و پنيـــر خامـــه ايي خامـــه اريـــپن
  پر چرب

 . دقت شود5881 در استاندارد  و روش ساخت آنبه تعريف پنير خامه اي

  . از دسته پنير هاي سخت 9011مطابق استاندارد ملي شماره   انسم پارريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت 9012مطابق استاندارد ملي شماره   وتاي كاچريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت 9013مطابق استاندارد ملي شماره    گوداريپن
  .نيمه سخت از دسته پنير هاي 9014مطابق استاندارد ملي شماره  بوتركيزه ريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت....مطابق استاندارد ملي شماره  ادام ريپن

 است درصـورت درخواسـت   امدهي درباال نكه ييرهاي شامل پن رهاي پن ريسا   هاري پنريسا
 بـا ارسـال مـستندات     قبـل از صـدور پروانـه   رهاي پن نگونهيپروانه ساخت ا  

علمي و استاندارد هاي بين المللي در صورت وجود به همراه فرمهاي سـه       
 كـوارك ،    ،جي كـات  ريـ  پن ريـ  اداره كل استعالم شـود نظ      ني از ا  برگي ساخت، 

 ي تفـاوت كـه ا     نيـ  است با ا   ي خامه ا  ري پن ي كوارك نوع  ري پن -... نوشاتل و 
  . گرددي مهي تهيرب بدون چري از شريپن
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  كرم كارامل
  يشكالتشيري دسر 
  شيري كاكائوييدسر 
  ي اوهي م شيريدسر

  يراندسر زعف
   شيريدسر 

 هـا درا نـواع مخلـوط در    وهيـ نـام م .  ذكر شـود ي اوهيمر  س د در وهينام م 
 بـه   وهيـ نـوع م   متناسب بر    يعي طب هيپرانتز ذكر شود استفاده از اسانس پا      

 داريـ  اسـتفاده از پا    - بالمـانع اسـت      باشدي مجاز م  يي كه به تنها   ليجزء وان 
 ستهاسـتفاده از نـشا    -كننده ها مطابق با استاندارد مربوطه بالمانع اسـت          

 وهيـ  اسـتفاده از قطعـات م      -. باشدي محصول بالمانع م   نياصالح شده در ا   
 كهي باشد در صورت   ينم استفاده از نگهدارنده ها مجاز       -.  باشد يبالمانع م 

 شود الزم است فاقد مـواد نگهدارنـده         ي ها استفاده م   COMPOUNDاز    
به تعريـف شـكالت   . استفاده از كنسانتره مربا ژله پوره مجاز است  -باشد  

  . دقت شود608در استاندارد شماره 
  
  

  دسر هاي لبني  3

  

  4701ويژگيها طبق استاندارد شماره   )بر پايه شير ( كرم كاكائويي
گازدار بـا   /بدون گاز  (دوغ گرماديده   

گـاز دار بـا     ) / كربناتـه (گاز تزريقـي  
  گاز تخميري

گازدار بـا   /بدون گاز (دوغ گرمانديده     انواع دوغ  4
گـاز دار بـا     ) / كربناتـه (گاز تزريقـي  
  گاز تخميري

  و روش سـاخت    وني در فرموالسـ   ي براساس نوع مـواد مـصرف      ينامگذار
 در انتهـاي عنـوان       نوع سبزي مـصرفي     و يا    نوع طعم مصرفي    . باشد يم

  و   10528بـه مطالـب اسـتاندارد آيـين كـار دوغ بـه شـماره                . آورده شود 
    دقت شود2453استاندارد دوغ به شماره 
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 زهيپاســــتور /زهيليخامــــه اســــتر
 رشـده يتخم/بيـ بـاز ترك  /بازساخته(
پرشـده  / شده   يدياس/ شده   نيريش/

ــ/ســبك/تحــت فــشار  /يقنــاد/ ظيغل
  خامه طعم دار

 حـداكثر   - باشـد    يمجـاز مـ   % 25 شده حداكثر    نيريشقنادي  مقدار شكر درخامه    
 ي در بسته بنـد    لني ات ي پل سهي به صورت ك   لوگرمي ك 10وزن مجاز بصورت حجم     

 نـوع   -. باشد يعي طب يستي با ي رنگ موجود در خامه رنگ     -.  باشد ي مجاز م  هيثانو
 ، خامـه    يتخامه طعم دار درعنوان فرآورده آورده شود مثالً خامه شكال         ر   د مطع

 به ازين ي صدورپروانه ساخت خامه رنگ-ي اوهي ، خامه م  يلي ، خامه وان   ييكاكائو
 هيــ و برپايع مــصنوي اسانــسهاهيــ اســتفاده از كل- دارداز اداره كــل  اخــذمجوز

 و يوانيـ  درمخلـوط خامـه ح  -.  باشـد ي مجاز مري غلي به جز وان يعي و طب  يعيطب
 ويژگيهـاي خامـه سـاده بـا         . اسـت  ي ذكردرصد هر كدام درمخلـوط الزامـ       ياهيگ

 سنجيده شده و خامه طعم دار فاقد استاندارد ملي بـوده و             191استاندارد شماره   
هـاي سـه برگـي سـاخت بايـستي      ويژگيهاي آن با ويژگيهاي اعـالم شـده در فرم        

خامه شيرين شده در دسـته خامـه هـاي طعـم دار قـرار مـي              . تطابق داشته باشد  
  .گيرد

  10079طبق استاندارد شماره ويژگيها   خامه خرما
  10078طبق استاندارد شماره ويژگيها    عسلخامه

  انواع خامه  5

  

    ياهي و گيوانيمخلوط خامه ح

  5865ويژگيها طبق استاندارد شماره  ي قارچري پنهيما    ي قارچري پنهيما  6

 ؟ويژگيها طبق استاندارد شماره   يوانيرحي پنهيما    يوانيرحي پنهيما  7

 ٤٤٤٨ويژگيها طبق استاندارد شماره   ناتي و كازئنيكازئ    ناتي و كازئنيكازئ  8
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  زهيلي واسترزهيرپاستوريانواع ش  9
بــدون  (زهيلي اســتر/زهيرپاســتوريش  

ــي، ــم چرب ــرب، ، ك ــيم چ ــن  ،ي چرب
  )پرچرب

 و بــراي شــير ٩٣ طبــق اســتاندارد شــماره ي شــير پاســتوريزهويژگيهــا
  1528استريليزه ويژگيها مطابق  استاندارد ملي شماره 

 زهيلي واسترزهيرپاستوريانواع ش  10
  طعم دار

نـوع  ) پاستوريزه يا اسـتريليزه   (شير  
  طعم مصرفي

طـابق اسـتاندار    ويژگيهـا م  .... شـير عـسل و    /شير ميـوه  /شير كاكائو : مانند
1527  

  ري شهي برپايدنينوش  11
درصــد وزنــي در 20حــداقل درصــد مــواد لبنــي در ايــن نوشــيدني مــي بايــست   ريش هي برپايدنينوش  

ويژگيهـاي ان بايـستي بـا ويژگيهـاي اعـالم شـده در              .فرموالسيون تركيبي باشد  
  .فرمهاي سه برگي ساخت مطابقت داشته باشد

   سادهانواع ماست  12

 كـم  / چـرب مينـ  (زهيسـتور ماست پا   
 خامـه   / پرچـرب  /ي بدون چرب  /چرب

 /زهيپاســـتورچكيـــده  ماســـت / يا
 چـرب  مي نـ / كـم چـرب   /يبدون چرب 

   /ي خامه ا/پرچرب/

 در انواع ماسـت هـاي غلـيظ تهيـه شـده از              695ويژگيها مطابق استاندارد    
شير با ماده خشك افزوده و يا تهيـه شـده از شـير غلـيظ شـده بـه روش             

 نامگذاري با توجـه بـه درصـد         .u.f يا با استفاده از سيستم       اواپراسيون و 
چربي عينا مانند ماست هاي چكيده خواهد بود و ويژگيهاي آن بايستي بـا           

اسـتفاده از پارچـه و كربـاس بـراي تغلـيظ            .( سنجيده شود  695استاندارد  
  )ماست ممنوع مي باشد

  طعم دار انواع ماست  13

چكيــده در صــورتي كــه   (ماســت   
) نـوع طعـم   (طعـم دار  ) اشـد چكيده ب 

/ نـيم چـرب   / كم چرب /بدون چربي (
  )پر چرب

 ايـن   3-6دهنده هـا مطـابق بنـد          نوع طعم  4046ويژگيها مطابق استاندارد    
انــواع ماســت غلــيظ طعــم دار تهيــه شــده بــه طــرز نامگــذاري . اسـتاندارد 

  .روشهاي فوق الذكر عينا مانند ماست هاي چكيده طعم دار مي باشد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٨ 

  مايع انواع كشك  14

 ماسـت   ظي حاصل ازتغلـ   عيكشك ما   
 شـده از    هيـ  ته عيكشك مـا  ) يصنعت(

  خشككشك 

 سـنجيده مـي     2452 و   6127 به ترتيب ويژگيها با استاندارد هاي شـماره         
 درصـد در فرموالسـيون   2استفاده از كشك خشك حداكثر به ميزان      .شود

تركيبي كشك مايع حاصـل از تغلـيظ ماسـت بـا اخـذ مجـوز از اداره كـل                    
ويژگيهاي كشك خـشك اوليـه توليد كننده كشك مايع به      .انع مي باشد  بالم

 و شرايط بهداشـتي     1188مورد استفاده در تهيه كشك مايع در استاندارد         
   .نمايد استاندارد توجه  اين6اين كشك در بند 

   162ويژگيها طبق استاندارد ملي   زهيپاستورحيواني كره      حيوانيكره  15
  1254ويژگيها طبق استاندارد ملي    ازكرهروغن    روغن ازكره  16

  ريپودر آب پن  17
ــودر آب پن   ــپ ــ/ يدياســ (ري  -) يرنگ

 ريــ پــودر پن-)يرنگــ (تيــپــودر پرم
  يرنگ

در صـورتيكه مخلـوط     .  درپروانه ساخت لحاظ گردد    يستيعنوان ساده نبا  
درصد هركدام از مواد اوليه مي باشد   مي باشد  شيرپودر آب پنير و پودر      

  .ذكر گردد

   صنعتيرخشكيش  18

/ كم چرب /كامل(  صنعتي رخشكيش  
  ي فوررخشكيش) يبدون چرب

 ي غلطكـ ايـ  تواند بـه روش افـشان    ي م زاتي خشك بسته به تجه    ري ش ديتول
 رخـشك ي ش -.شونديـ  م مي افشان به سه دسـته تقـس       يرخشكهاي ش -باشد  

 - شـده بـا حـرارت متوسـط          هي ته رخشكي ش - ني شده با حرارت پائ    هيته
 اديشده با حرارت ز هي تهرخشكيش



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٩ 

  يپودربستن  19

 هيـ برپا ) +ييكاكائو + (يپودر بستن   
قهــوه  (يمــاده مــصرف..+  و نيژالتــ
  بدون شكر) +  قهوه ،يفور

 بـا  يپودربـستن :  شـود بعنـوا مثـال   يكلمه ساده در نام فرآورده لحاظ نمـ     
 آمـاده   مـه ي كلمه ن  ني ژالت هي برپا يي كاكائو ي پودربستن -) بدون شكر (قهوه  

 مـواد مجـاز تهيـه پـودر بـستي طبـق             . شـود  يه فرآورده لحاظ نمـ    در نام 
   باشد2450استاندارد بستني

  6944ويژگيها طبق استاندارد ملي    شيرين شدهظيرتغليش     شدهظيرتغليش  20

  6945ويژگيها طبق استاندارد ملي   رشدهيرتبخيش    رشدهيرتبخيش  21

  10084لي ويژگيها طبق استاندارد م  كره اسپريد    كره اسپريد  22

  5877ويژگيها طبق استاندارد ملي   پودر پنير    پودر پنير  23

   نوشيدني كفير-كفير  24
  

  نوشيدني كفير
دوغ " در نامگذاري استفاده از عبـارت     11177ويژگيها طبق استاندارد ملي     

به رعايت نكات برچسب گذاري طبق بند مربوط در .  ممنوع مي باشد"كفير
  .استاندارد مذكور دقت شود

  ماست پروبيوتيك  25
به بند نشانه گذاري در استاندارد . 11325ويژگيها طبق استاندارد ملي   ماست پروبيوتيك  

 .مربوط دقت شود

  دوغ پروبيوتيك  26
  

  دوغ پروبيوتيك
به بند نشانه گذاري در استاندارد  .11324ويژگيها طبق استاندارد ملي 

  .مربوط دقت شود
 



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

 پروبيوتيكساير فراورده هاي لبني   27

  

  ساير فراورده هاي لبني پروبيوتيك

به . ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساختويژگيها طبق 
) fdo.irموجود در سايت (ضابطه توليد فراورده هاي لبني پروبيوتيك 

دقت شود ادعاهاي عمومي  ذكر شده در روي برچسب . مراجعه شود
ادعاهاي اختصاصي پس از درج .طبق بند مروبط در اين ضابطه باشد 

 .استعالم از اداره كل و تاييد انها امكان پذير مي باشد

  7686 ويژگيها طبق استاندارد شماره   پودر خامه     پودر خامه  28

  6959ويژگيها طبق استاندارد شماره   پودر آب پنير    پودر آب پنير  29

  ويژگيها طبق استاندارد شماره ؟  پودر پرميت    پودر پرميت  30

31  
 –پودر هاي جانشين شير خشك 

پودر هاي مخلوط شير خشك و 
  پودر آب پنير و يا پرميت

 –پودر هاي جانـشين شـير خـشك           
پودر هـاي مخلـوط شـير خـشك و          

  پودر آب پنير و يا پرميت

ذكر . ويژگيها طبق ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساخت
  . الزامي استدرصد هر يك از پودر ها در عنوان پروانه ساخت

  انواع پودر تخم مرغ  32
 پودر زرده تخم    -پور تخم مرغ كامل     

   پودر سفيده تخم مرغ-مرغ
  ..ويژگيها طبق استاندارد هاي مربوط به شماره هاي

33  
اي تخم مرغ پاستوريزه هفراورده 

  مايع  و يا منجمد

يـا  (تخم مرغ كامل پاستوريزه  مـايع        
 زرده تخم مرغ پاسـتوريزه      -)منجمد

 سفيده تخم مـرغ     -)و يا منجمد  ( ايعم
  )و يا منجمد( پاستوريزه مايع

  ويژگيها طبق ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساخت
  6697براي تخم مرغ مايع يخ زده مطابق استاندارد 

١٠ 

 



  اتتوضيح  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١ 

  بسته بندي عسل/عسل   1  .صاف بودن در نام فرآورده درج نمي گردد  عسل   1
     عسل با موم   2
   درصد مي باشد30گوشت حداقل   همبرگر با ذكر درصد گوشت مصرفي   1
   درصد مي باشد60گوشت حداقل   مرغ برگر با ذكر درصد گوشت مصرفي   2
    برگر گياهي  3
    سويا برگر  4
    ماهي برگر  5
    ميگو برگر  6
  كباب لقمه با درصد گوشت قرمز  7

   كباب لقمه-انواع برگر  2

  كباب لقمه با درصد گوشت مرغ  8
حـداقل  ( كباب كوبيده براساس نـوع گوشـت مـصرفي        

  ) درصد70گوشت 
  درصد گوشت مصرفي + كالباس   1
  درصد گوشت مصرفي+ سوسيس   2

  ) مرغگوشت قرمز يا(  درصد مي باشد با 40حداقل 
  

  انواع سوسيس و كالباس  3

 درصد مي باشـد كـه مقـدار گوشـت قرمـز             70حداقل    سوسيس مخلوط گوشت قرمز و مرغ  3
  برابر با گوشت مرغ مي باشد

   يا مرغ درصد مي باشد با گوشت قرمز50حداقل   درصد گوشت مصرفي+ ژامبون   1  ژامبون و گوشت هاي عمل آوري شده   4
  
  
  
  



  اتتوضيح  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٢ 

گوشت يا مرغ يا بوقلمون يا ماهي عمل   1
  آوري شده 

   درصد80حداقل گوشت 

   درصد90حداقل گوشت مرغ   جوجه كباب نيمه آماده   2
   درصد90حداقل گوشت مرغ    نيمه آمادهشنيسل  3

  صوالت ماريناد شده انواع مح  5

حصول دودي پروانه درصورت توليد م: يادآوري  ماريناد شده+  ........... و بالران يا سينه يا   4
  ساخت جدا صادر گردد

نوع + درصد گوشت مصرفي + ناگت   1  ناگت  6
  گوشت مصرفي 

   درصد مي باشد70حداقل 

  انواع پيتزا  7
  

) اصلي( قالبنام مواد مصرفي+ پيتزا   1
  ..... و مرغ و چگوشت يا مرغ، قار

  

ساندويچ كالب با درصد گوشت يا مرغ يا   1
  ماده مصرفي قالب 

  ساندويچ كالب و باگت   

ساندويچ باگت با درصد گوشت يا مرغ يا   2
  ماده مصرفي قالب

  

  

8  

ساندويچ با درصد گوشت يا مرغ يا ماده   1  ساندويچ به روش تزريق مغزي به داخل نان
  مصرفي قالب در مغزي

  
  
  
  



  اتتوضيح  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٣ 

  هدرصد گوشت استفاده شد+ پيراشكي   1  پيراشكي

  فالفل  1  فالفل 
  سمبوسه با توجه به تركيبات  1  انواع سمبوسه

  كوفته با توجه به تركيبات  1  انواع كوفته

  كتلت با توجه به تركيبات  1  انواع كتلت

  كوكو با توجه به تركيبات  1  انواع كوكو

  
  
  
  
  

  9    ساالد الويه  1  ساالد الويه
    اده مصرفيساالد بر اساس نوع م  1  ساالدانواع 

  
كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   1

  در آب
  .نوع ماهي مصرفي بايد قيد گردد

كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   2
  در روغن

  

كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   3
  در سس

  

  كنسرو ماهي و ميگو  10

    كنسرو ميگو  4
  
  



  اتتوضيح  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 
 قورمـه سـبزي،     قيمـه،   (تكنسرو خورشـ    1

  )................. و كرفس
  بر اساس نوع ماده مصرفي قالب

  بر اساس نوع ماده مصرفي قالب  ....، زبان گوسفند، مغز و كنسرو كله پاچه  2
    ماده اصلي قالب+ كنسرو خوراك   3

  كنسرو گوشتي  11

    كنسرو مرغ  4
  
  
  

٤ 

 



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۶۰۹ كره كاكائو  ١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر از    ٦٠٩  ملي

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۳۰۰  روغن آفتابگردان معمولي  ٢  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٣٠٠ ملي

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٣  ‐ ١  
  روغن آفتابگردان با

   اسيد اولئيك باال
۱۳۰۰  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٣٠٠ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .دمجاز مي باش)غير خانوار(غذايي

  ۱۴۴۷  روغن ذرت معمولي  ٤  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٤٤٧ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٥  ‐ ١  
  روغن ذرت با

   اسيد اولئيك باال
۱۴۴۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

تر در ضمن  اوزان باال ١٤٤٧ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني ( گياهي  

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۷۲۳ روغن تخم پنبه  ٦  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۲۳ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV  بنفش يا آنتيماوراي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

١



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  مارهش

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۷۵۲ روغن كنجد  طبيعي خام  ٧  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۵۲ملي 

گرم صرفا جهت صنايع  كيلو ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۷۵۲  روغن كنجد  تصفيه شده  ٨  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۵۲ملي 

لو گرم صرفا جهت صنايع  كي٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۲۰۱۰   روغن گلرنگ معمولي.  ٩  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۰ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١٠  ‐ ١  
  روغن گلرنگ با 

  اسيد اولئيك باال
۲۰۱۰  

ته بندي مطابق با استاندارد بس

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۰ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۲۰۱۱  روغن بادام زميني  ١١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۱ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .ز مي باشدمجا)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۲۳۹۲  روغن سوياي  معمولي  ١٢  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۳۹۲ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٢



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  يحات اختصاصيتوض

١٣  ‐ ١  
روغن سوياي پاره اي 

  هيدروژنه و زمستانه شده
۲۳۹۲ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۳۹۲ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)انوارغير خ(غذايي

  ۴۹۳۵  روغن كلزاي  معمولي  ١٤  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۹۳۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد) خانوارغير(غذايي

١٥  ‐ ١  
روغن كلزاي  پاره اي 

  هيدروژنه شده
۴۹۳۵  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۹۳۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۶۶۵۸  روغن سبوس برنج  ١٦  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۶۶۵۸ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ٨٩٢٠  روغن هسته انگور  ١٧  ‐ ١

 بسته بندي مطابق با استاندارد .

در ضمن  اوزان باالتر  ٨٩٢٠ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۲  م پنبه دانهروغن خا  ١٨  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۲

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  مجاز مي باشد) غير صنايع غذايي 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .ند باش)  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٣



 

  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  ركتوضيحات مشت  توضيحات اختصاصي

 ٨۶۳۳ روغن خام بادام زميني  ١٩  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۳

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

 ٨۶۳۴ روغن خام ذرت  ٢٠  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۴

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  ..مجاز مي باشد) غير صنايع غذايي 

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۶   خام كنجدروغن  ٢١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

 بسته بندي بايستي داراي كليه مواد اوليه و

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

 صنايع تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  صيتوضيحات اختصا

١  ‐ ٢  
روغن زيتون طبيعي خام     

)ممتاز ، درجه يك ، معمولي ( 
۱۴۴۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۴۶  روغن زيتون تصفيه شده  ٢  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(اييغذ

٣  ‐ ٢  
 روغن زيتون

  )مخلوط خام وتصفيه شده ( 
۱۴۴۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۴۴۶۵  روغن پالم سوپر اولئين  ٤  ‐ ٢

 استاندارد بسته بندي مطابق با

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۴۶۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۴۴۶۶   خامروغن پالم اولئين  ٥  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .اشد مجاز مي ب) غير صنايع غذايي 

٢  

  

  انواع روغن

  )ميوه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

٦  ‐ ٢  
           روغن پالم اولئين

 نيمه تصفيه شده
۴۴۶۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٥



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

٧  ‐ ٢  
         روغن پالم اولئين

 تصفيه شده
۴۴۶۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

ا صرف در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير  ( و غذاييجهت صنايع روغن

  .مجاز مي باشد )  خانوار

  ۴۴۶۷   خامروغن پالم   ٨  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير خانوار و (ايع روغن جهت صن

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

٩  ‐ ٢  
  روغن پالم 

 نيمه تصفيه شده
۴۴۶۷ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

١٠  ‐ ٢  
    روغن پالم            

 تصفيه شده
۴۴۶۷ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

 ۶۶۵۵  روغن پسته طبيعي خام  ١١  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر   ۶۶۵۵ملي 

هت صنايع  كيلو گرم صرفا ج٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٢  

  

  انواع روغن

  ) روغني ميوه(  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۱   خامروغن پالم استئارين  ١٢  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۱

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

وشش پ/ رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٦



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  وان پروانه ساختعن  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

١٣  ‐ ٢  
        روغن پالم استئارين

  نيمه تصفيه شده
٨۶۳۱  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  يدر ضمن  بسته بند  ٨۶۳۱

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

١٤  ‐ ٢  
      روغن پالم استئارين 

  تصفيه شده  
٨۶۳۱  

لي بسته بندي مطابق با استاندارد م

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۱

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ٨۶۳۵  روغن خام نارگيل  ١٥  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۵

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ٨۶۳۷  خامپالم  روغن  هسته  ١٦  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

١٧  ‐ ٢  
  پالم  روغن  هسته

 نيمه تصفيه شده
٨۶۳۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير خانوار و (يع روغن جهت صنا

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

٢  

  

  انواع روغن

  ) روغني ميوه(  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

١٨  ‐ ٢  
پالم            روغن  هسته

 تصفيه شده
٨۶۳۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٧



  

  شماره
        عنوان پروانه  

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۶۲ كره بي نمك  ١  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

من اوزان باالتر در ض   ۱۶۲ملي   

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۶۲  كره نمك دار  ٢  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

اوزان باالتر در ضمن    ۱۶۲ملي    

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٣  

  

انواع روغن            

)   دريايي ‐ خشكي( حيواني

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۲۵۴ )روغن حيواني ( روغن كره    ٣  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۱۲۵۴ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٥از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV  يا آنتيماوراي بنفش

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۴۳ پخشينهمارگارين    ١  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳لي   م

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۳  سفرهمارگارين   ٢  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳  ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۳  آشپزيمارگارين   ٣  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳ملي   

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۴۳  صنفي و صنعتيين مارگار  ٤  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي     ۱۴۳

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ۱۴۳  مايعمارگارين   ٥  ‐ ٤

 بسته بندي مطابق با استاندارد

 در ضمن  بسته بندي     ۱۴۳ ملي 

صرفا  جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) غير خانوار (

٤  

  

  انواع روغن

 )  حيواني ‐  گياهي(مخلوط

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۵۶ ـ ۱ چربي شيريني آردي  ٦  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۵۶ ـ ۱ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي
 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

عه داراي ماده ضد اش (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٩



  

  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ ستاندارد ا

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۴۱۵۲روغن مخصوص سرخ كردني  ٧  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۴۱۵۲ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(ييغذا

  ۵۹۵۰  روغن مايع مخلوط  ٨  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۵۹۵۰ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(يغذاي

 ۷۱۵۲ روغن سبزه  ٩  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۷۱۵۲

) غير خانوار (جهت صنايع غذايي 
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٤  
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بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ٩١٣١ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٥از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 
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١٠



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

١ 

  آبنبات  1
آبنبات بر اساس ماده خاص مـصرفي         2

  )شير، خامه، عسل، كاكائو و كره(

  آبنبات با طعم ميوه مورد نظر  3
بر اساس نـوع  مغـز       (آبنبات با مغزي      4

  )مصرفي

  آبنبات   1
  آبنبات مغزدار

  آبنبات بدون شكر  5

 در  كهي درصـورت  - گـردد يكلمه بدون قند درنـام فـرآورده لحـاظ نم         
 اســتفاده وهيــ مختلــف مي محــصول ازطعمهــا يبــيفرمــول ترك

ــشودبا ــذار كــساني در صــد يستي ــه ي داشــته باشــند و نامگ  آن ب
آبنبـات بـا    :  مثـال    چنـد  - وهي م م آب نبات با طع    -: است  نصورتيا

 بـا   يري شـ  ات آبنبـ  - با طعم قهوه     يري آبنبات ش  - يورطعم قهوه ف  
  مغزكارامل

  پشمك  2  طعم ميوه+ پشمك   1
  ماده خاص مصرفي + پشمك   2

 پـشمك  - يي پشمك كاكـائو -يزعفران  پشمك– وهيپشمك با طعم م    : مثال
  يلي پشمك وان- ييبا روكش كاكائو

  كره كاكائو  1
  پودر كاكائو  2

  توليد پودر، كره و مس كاكائو  3

  مس كاكائو  3

  

    راحت الحلقوم  1  راحت الحلقوم  4
  سوهان عسلي  5   با نام  مغز خوراكيعسليسوهان   1

  نام مغز خوراكي مصرفيبا سوهان   2  سوهان
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٢ 

  باسلوق  6  باسلوق  1
  يباسلوق با مغزهاي خوراك  2  

باسـلوق بـا    :  يك مثـال   -كلمه ساده در نام فرآورده لحاظ نمي شود       
  ومغز گرد

  
    باقلوا  1  باقلوا  7

  پولكي  8  پولكي  1
   پولكي با نام ماده خاص مصرفي   2

   پولكي با قهوه فوري–اني  پولكي با ليموعم-پولكي زعفراني: مثال
  

    كرم كارامل  1
  لوب صرفاً بايستي از زعفران استفاده شودطبراي ايجاد رنگ م  شله زرد  2

  شيريني هاي سنتي با نام مرسوم در جامعه پروانه ساخت اخذ مي نمايند  مسقطي  3

    كارامل پودر كرم   1
 طعـم  +ژالتـين (پـودر دسـر  بـر پايـه       2

  )مصرفي

   آمادهدسر  9
  پودر دسر

طعـم  +كاراگينـان   (سر بر پايـه     پودر د   3
  )مصرفي

 گردد بلكه كلمه پودر دسـر درنـام         ي درنام فرآورده لحاظ نم    نگيكلمه پود 
 پـودر دسـر     -پودر دسـر بـا طعـم پرتقـال          : مثال.  گردد يفرآورده درج م  

 يبـ ي از پودر زعفران درفرمول ترك     كهيوقت ( ي پودردسرزعفران  -ييكاكائو
ه يـ  پودر دسر برپا   - ليپودردسرباطعم وان -. )  شود يم محصول استفاده 

 ي هـا  وهيـ  محـصول طعـم م     يبـ ي درفرمول ترك  يوقت ( وهي طعم م  با نيژالت
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٣ 

پودر دسـر بـر پايـه آرد يـا نـشاسته              4
  گياهي

  
  
  

   باشدكسانيمختلف با درصد 
  

در فرموالســيون پــودر دســرهايي كــه در روش تهيــه آنهــا ، از شــير  
  .ست كاربرد رنگ و اسانس مصنوعي غيرمجاز ا، استفاده شود

  

    )سقز(آدامس با صمغ طبيعي   1
 اسـتفاده  يمـصنوع غ   آدامـس اغلـب ازصـم      يبيچون درفرمول ترك  (  آدامس  دراژه  2

 - گـردد    ي در نام فرآورده لحاظ نم     ي لذا كلمه صمغ مصنوع    شوديم
 آن  ي گـردد وبـه جـا      ي و تخت درنام فرآورده لحاظ نم      كيكلمه است 
 جملـه   ني بـدون شـكر ذكـرا      ي درآدامسها شودي لحاظ م  يكلمه نوار 

 منـع   يونور كت لي  مبتال به فن    مارانيب مادران باردار و      ; است يالزام
 به درج   يازي لذا ن  ،ميآدامس دراژه بدون پوشش ندار     مصرف دارند 

 درنـام   ي كلمـه سـكه ا     - ستيـ كلمه پوشـش دار درنـام فـرآورده ن        
 در نام فرآورده لحاظ     ي آن بادكنك  ي وبه جا  گردديفرآورده لحاظ نم  

  ) شود يم
    آدامس دراژه با مغزي  3
    آدامس نواري   4

  آدامس  10

    آدامس بادكنكي  5
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٤ 

    آدامس بادكنكي با مغزي   6
    آدامس بادكنكي روكش دار  7

س ها مي تواند با شيرين كننـده مـصنوعي توليـد شـود كـه              كليه آدام   رآدامس بادكنكي با مغزي روكش دا  8
  .پروانه ساخت جدا صادر مي گردد

  نقل  1
2  

  
  مغز بادام، پسته، ( نقل با مغزي 

  ...) تخم گشنيز، گردو و 

  نقل روكش دار  3
  ....و روكش .... نقل با مغزي   4

  نقل  11

  دراژه بادام  5

  نقل با مغزي بادام : مثال

  نبات  12  نبات  1
  نبات زعفراني  2

  
  

  گز  1
  گز آردي  2
  گز با انگبين  3

  گز  13

  گز مايع  4

 در نـام فـرآورده لحـاظ        ني كلمه بدون انگب   در انواع گز  : بعنوان مثال 
 ني محصول انگبـ   يبيحالت معمول در فرمول ترك    در  چون   (گرددينم

 گـردد   ينمـ   درنام فـرآورده لحـاظ     يكلمه لقمه ا  ) شود يمصرف نم 
  . استيقمه اصرفاً ل مذكور رامحصوليز.
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  پودر كاكائو قليايي شده  1
  پودر كاكائو طبيعي  2

  بسته بندي پودر كاكائو  14

 1x3پودر مخلوط كاكائويي   3

  
  

  كرم كاكائو  1
 بـر   (بـا مغزهـاي خـوراكي     كرم كاكائو   2

  )مغز خوراكينوع اساس 
  كرم كاكائو دو رنگ  3
  كرم كاكائو شيري  4
  كرم كاكائو حاوي ارده  5

  هاي خوراكيكرم   15

كرم هاي خوراكي بر اساس نوع ماده   6
  مصرفي

 5/10 ي بـاال  ي محصول حاو  يبي فرمول ترك  يستي با يريدركرم كاكائو ش  
  صـرفاً مجـوز    زهي جـا  ي كـرم كاكـائو حـاو      يبرا. باشد   شكرخيدرصد ش 

كـرم  :  گـردد مثـال      يمـ نو نام آن درپروانه ساخت لحاظ       صادر مي شود    
   كرم كاكائو با مغز بادامارده، ي كرم كاكائو حاو-كاكائو دورنگ 

  
  
  
  
  

  پودر قهوه  1
  دانه قهوه  2
  قهوه فوري  3

 1x3پودر مخلوط قهوه فوري   4

   1x2پودر مخلوط قهوه فوري   5

  توليد انواع قهوه  16
  بسته بندي انواع قهوه

  كاپوچينو  6

 لحــاظ نمــودن كلمــات بــوداده و ســائيده شــده در نــام فــرآورده صــحيح
  .نمي باشد

 بايـستي در پروانـه   در پروانه هايي كه جهت بسته بندي صادر مـي شـود         
  .بسته بندي مي باشدپروانه ساخت قيد شود اين پروانه به منزله 
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 پروانه در صورتيكه بدون شكر باشند  7
  ساخت جداگانه صادر مي شود

  1x2 و 1x3پودر مخلوط قهوه فوري   8
  و كاپوچينو مي تواند طعم دار باشد

    قرص نعناع  1  قرص نعناع  17

در روش پخـت صـرفاً قنـد      . كلمه شكسته در نام فرآورده لحاظ نمي شود         قند كله با روش پخت  1
 نام پروانه بهره بـرداري بـر اسـاس تجهيـزات موجـود و الزم      -كله داريم 

  .مطابق ضوابط انتخاب مي شود
    قند كله پرسي  2
    حبه پرسيقند   3

  دقنتوليد   18
  بسته بندي قند

    شده قند خرد  4
  ارده  19  ارده  1
عـسل،  (ده شـده    نام ماده افـزو   + ارده    2

ــا، انگــور و   ــوان .......) شــيره خرم بعن
  ارده عسلي، ارده كاكائويي: مثال
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ژلـــه آمـــاده مـــصرف بـــر پايـــه       1
ژالتين،آگارآگار، پكتـين، كاراگينـان و      

  نام قطعه ميوه.... + 
ژله قنادي بر پايـه ژالتـين، آگارآگـار،           2

  پكتين،
  نام قطعه ميوه......+  كاراگينان و 

ژله فرم دار بر پايه آگارآگـار، پكتـين،           3
  قطعه ميوه......+ كاراگينان و 

   ژله بدون شكر  4

ژلـه   شودي پروانه داده م كيلوگرم10 حداكثر دراوزان باالژله قنادي   
 تأييد است و مي توان در نام فرآورده لحاظ با كنسانتره ميوه مورد  

  .نمود

  ژله 
  

 ي مـصنوع  ي آن بـا رنگهـا     يبـ يالت معمول، فرمـول ترك     درح يدنيژله نوش   ژله نوشيدني  5
در صـورت    باشـد    يعـ ي خواهان درج كلمه بارنگ طب     ياست لذا اگر متقاض   

  . نموددر نام فرآورده لحاظكاربرد آن در فرموالسيون مي توان 
  
  

پودر ژله با طعم ميوه مـورد نظـر بـر             1
   كنندهژله ايپايه ماده 

مـوردنظر بـر    پودر ژله با طعـم ميـوه          2
   بدون شكر ژله اي كنندهپايه ماده 

20  

  پودر ژله
  

  پودر ژله بدون رنگ و اسانس  3

 وهي گردد درصورت استفاده ازطعم م     يده ذكر نم  كلمه ساده در نام فرآور    
 يك پروانـه    آنها ثابت باشد   طعم در   درصد استفاده از   چنانچه مختلف   يها

 ني ژالتـ  هيپودر ژله برپا  :  فرآورده   ني ازا يي مثالها .ساخت صادر مي شود   
  )با ذكر نوع قند جايگزين (پودرژله باطعم آلبالو، بدون شكر
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  پاستيل  21  طعم مورد نظر+ پاستيل   1
  پاستيل شكري با طعم مورد نظر  2

  

  شكالت  1
   شكالت سفيد  2
  شكالت تلخ يا تيره  3
  شكالت شيري  4
نـام مغـز    (شكالت با مغزهاي خوراكي     5

  )خوراكي مصرفي
حـــاوي (مـــاده مـــصرفي + شـــكالت   6

  ..)بيسكويت و 
شكالت با طعـم ميـوه يـا ميـوه هـاي               7

  )مورد نظر

  شكالت بدون شكر  8

اگـر درفرمـول    . باشـد ي كـره كاكـائو م     يكه  حـاو     است يشكالت محصول 
 كـسان ي درصـد    كيـ ف امـا بـا       مختلـ  ي هـا  وهي  محصول از طعم م     يبيترك

 دي مـثالً شـكالت سـف      شودي استفاده م  يي به تنها  وهياستفاده شود از كلمه م    
 شـكالت سـاده اسـت درنـام         ي صـرفاً وقتـ    رهي ت اي كلمه تلخ    - وهيباطعم م 

 ،  يشكالت باقهوه فـور    : مثال - گردد مثالً شكالت تلخ      يفرآورده لحاظ م  
 يهـا  مغز شـكالت حـاوي    درموردفقط   –ك  جبرن  شكالت با  ديشكالت سف 

-فنــدق  بــا مغــز شــكالت  شــودمثالً ي ازكلمــه مغــز اســتفاده مــيخــوراك
 يبـا مغـز   شـكالت    شـود مـثالً      ي استفاده م  ي ازكلمه مغز  نصورتيرايدرغ

  كرم كاكائو
  .هر كدام از موارد فوق مي توانند بدون شكر باشند

  شكالت با تزئين مغز بادام: مثال  نوع تزئين + شكالت   9
  پروتئين% 35با ت الشك: المث  درصد پروتئين مصرفي + شكالت  10

  
  

  شكالت  22

 بـا   يدراژه شكالت :  مثال   . گردد يكلمه ساده در نام فرآورده ذكر نم        دراژه شكالتي  11
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٩ 

   دراژه شكالتي با مغزهاي خوراكي  12

 شكالتي روكش دار با مغزهاي دراژه  13
  )خوراكي

  ....................شكالت با مغزي   14

-ي خـوراك  ي روكشدار بـا مغزهـا     ي دراژه شكالت  ،ي خوراك يمغزها
  .  باشدكساني دي بايبي تركي درفرمولهايدرصد مغزمصرف

  
  

ــائويي جهــت مــصارف    1 ــرآورده كاك ف
  قنادي و روكش بستني

 كــره كاكائواســتفاده ني محــصول از جانــشنيــ ايبــيدرفرمــول ترك
ــم ــكالت پوشــش شودي ــه ش ــرآورده صــح ي درج كلم ــام  ف  حي درن

  .باشد ي نم

  فرآورده هاي كاكائويي  23

ــت     2 ــفيد جهـ ــشي سـ ــرآورده پوشـ فـ
ــستني    ــش ب ــادي و روك ــصارف قن م
مي توانـد حـاوي مغـز يـا رنـگ هـاي             

  طبيعي باشد

 ي بـسته بنـد     توليـد و     يبـرا   پروانـه  نيـ  فاقـد كاكـائو  ا      يعني ديسف
ــاال  ــصول دراوزان ب ــ kg1 يمح ــادر م ــصرف آن  ي ص ــود و م  ش

: ثــال  باشــد ميمــ يجهــت روكــش بــستنكارخانجــات  و هــايدرقناد
  ي جهت مصارف قناددي سفيفرآورده پوشش

  تافي  1
    نوع طعم مصرفي +تافي   2
  تافي شيري  3
  تافي كاكائويي  4
  )نوع مغز مصرفي(تافي با مغزي   5

  تافي  24
  تافي مغزدار

  )نوع روكش مصرفي( تافي روكش دار  6

  تافي با مغزي پاستيل: مثال
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 
جنس + مغز خوراكي مصرفي    + فرآورده    1

  )كاكائويي/ شكالتي(روكش مصرفي 
 بـا   ي فرآورده فندوق  ي با روكش شكالت   ينيفرآورده بادام زم  : بعنوان مثال 

  ييروكش كاكائو
  زدار با روكش فرآورده هاي مغ  25

+ مغزهـاي خـوراكي     + فرآورده خرما   2
  نام روكش

ــا  ــ متعــدد باي خــوراكيدرصــورت اســتفاده از مغزه  ازدرصــد دي
 يفـرآورده خرمـا بـا مغزهـا        : استفاده شـود بعنـوان مثـال       يانكسي

 نبـوده و    حي صـح  ي كلمه روكش شكالت   ييروكش كاكائو   با يخوراك
  . استفاده كرديي از كلمه روكش كاكائوديبا

بـر اسـاس    (غـالت   بار فشرده مخلوط      1
  )ماده مصرفي

  ابار فشرده پودر خرم  2

مغزهاي / مخلوط فرآوري شده غالت  26
خوراكي ميوه جات خشك شده و پودر 

  )به شكل بارهاي فشرده(آنها 

بارهـــاي فـــشرده مخلـــوط غـــالت و   3
  مغزهاي خوراكي

  

انواع محصوالت خوراكي كه به شكل بار هستند و داراي خط توليد            
  .مخصوص مي باشند

١٠ 

 



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١ 

  آرد سوخاري  1  آرد سوخاري  1

  ادويه+ آرد سوخاري   2
جهت صـدور پروانـه بهـره بـرداري و سـاخت آرد سـوخاري الزم اسـت                  

 و مـي توانـد از نـان خـشك           تجهيزات توليد نان در كارخانه مـستقر باشـد        
  صنعتي داراي پروانه ساخت استفاده نمايد

  آرد به روش والسي غلتكي  2
1  

ان خاكـستر   نوع آرد با توجه به ميز     
 طبـق اسـتاندارد     ،آرد گندم حاصـله   

  مربوطه نامگذاري مي شود

آرد سبوس گرفته ، آرد قنادي، آرد ستاره، آرد كامل و آرد سمولينا : مثال 
درصورتيكه آرد مصرفي از نوع دوروم باشد نام فـرآورده آرد سـمولينا          (

  )مي باشد
  گرانول سيب زميني  1
  پرك سيب زميني  2
  پودر سيب زميني  3

انواع فرآورده هاي سيب   3
  .....).گرانول، پرك، پودر و (زميني

  پودر سيب زميني با ادويه  4

  

  ويفر  1
  .....كرم يا ويفر با كرم كاكائويي  2
  ويفر با طعم ميوه  3
  با روكشيفر و  4
  ويفر با تزئين  5

چنانچه كرم ساده باشد با توجه به نوع محصول كه ويفر مي باشـد كلمـه                
درصورتيكه كرم از نوع خاصـي باشـد در عنـوان           . كرمدار درج نمي گردد   

  مثالً ويفر با كرم كاكائويي. كر مي گرددآن ذ
  اسـانس  نام محصول ويفر با طعم   استفاده شود  اسانس   از در صورتيكه    -

به طور مثال ويفر پرتقالي صحيح نمي باشد و ويفر با           . موردنظر مي باشد  
  .طعم پرتقال صحيح است

  ويفر  4
  ويفر روكش دار

  

6  
  .بايستي نان ويفر حاوي كاكائو باشد  ويفر كاكائويي

  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٢ 

نوع نان با توجـه بـه فرمـول ارائـه              1
  ....شده مانند نان حجيم و 

نوع نان همراه بـا نـام مـاده خـاص             2
  نان حجيم گردويي: مصرفي مانند

 و انواع نان حجيم و نيمه حجيم
  نان مسطح

  نان اليه اي  3
  نان نيمه آماده پيتزا  1  نان نيمه آماده

5  

بـر اسـاس نـوع      .......( نان با مغـزي     1  مغزدارانواع نان 
  )مغزي مصرفي

 ي نمحي كلمه نان مغزدار صح-گرددي در نام فرآورده لحاظ نمينيكلمه ماش
 درخـصوص نـان     -  و صحيح آن نان با مغزي مثالً خرما مـي باشـد            شدبا

 نام نان بـه     كهي درصورت - استفاده شود    يفي از كلمه نان ق    يستي  نبا  يبستن
 يبـ يازفرمـول ترك % 10 حـداقل    يستيـ  گـردد با   ي منـسوب مـ    يماده خاصـ  

 نـان همبرگـر    صـحيح     نـام    -  مانند نـان گردويـي      دهد ليمحصول را تشك  
  . شدا بيم" مي نان حج"

     و پلوييرشته آش  1   پلويي ورشته آش  6
بسته بـه نـوع آرد مـصرفي نامگـذاري            1

  : شود مانند
  آرد قنادي 

  آرد نخودچي   2
  سرخ كردنانواع آرد غالت جهت   3

  بسته بندي انواع آرد  7

   انواع آرد غالت  4

  اشـاره شـده در اينجـا لحـاظ         1توضيح اينكه آرد سوخاري كه در شماره        
  .نمي گردد

 ايـن پروانـه بـه منزلـه پروانـه       : در پروانه هاي ساخت بايـستي درج گـردد        
  بسته بندي مي باشد

  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٣ 

  ماكاروني  1
  آرد سموليناماكاروني با   2
  ماكاروني با گلوتن  3
  ماكاروني سبوس دار  4
   آرد سوياx%حاوي ماكاروني   5

  ماكاروني  8

6  
  ماكاروني با سبزيجات

 وجـود داشـته     بيـ  سبوس در فرمـول ترك     يستي سبوس دار حتماً با    يدر ماكارون 
 درج  يستيـ  با "جاتي بـا سـبز    ي ماكـارون  " در نام فرآورده   جاتي نوع سبز  -باشد  
از % 10 شود حـداقل     ي م در عنوان فرآورده درج    ي ماده ا  نام كهي درصورت -گردد

  . پوشش دهد دي محصول را بايبيفرمول ترك
  .آرد مصرفي سمولينا باشد% 100در ماكاروني با آرد سمولينا بايستي 

  .مي باشد% 3در ماكاروني با گلوتن  نيز حداقل ميزان گلوتن 
پروانـه سـاخت    ) 1بند  (چنانچه از بتاكاروتن استفاده شود تحت عنوان ماكاروني         

  .صادر گردد

  كلوچه  1

بر اساس نوع روكـش     ....( كلوچه با روكش    2
  )مصرفي

  دانه هاي خوراكي  مغز كلوچه با   3

ايستي نان كلوچه حاوي    ب(كلوچه كاكائويي     4
  ..............و ) كاكائو باشد

  ...كلوچــــــــــه بــــــــــا مغــــــــــزي    5
  
  

  كلوچه  9
  كلوچه روكش دار

نــام اســانس ( كلوچــه بــا مغــزي بــا طعــم   6
  )مصرفي

  

  گردو باشد فقـط      ي حاو ي داشته باشد اگر مغز    ي مغز يستيكلوچه حتماًبا 
خود نان كلوچـه نـسبت       شود و به     ي م نسبت داده  يي گردو ي مغز گردو به 
:  فـرآورده    ني از ا  ي مثالها / يي گردو يكلوچه با مغز  : مثال  .  شود يداده نم 

  .. وي و روكش شكالتيي گردوي مغزيي كاكائو-كلوچه ساده 
  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٤ 

    كراكر  1
  ...........كراكر با سبزيجات و   2
كراكر روكـش دار بـر اسـاس نـوع            3

  ... كراكر با روكش-روكش مصرفي
نام مـاده يـا تركيـب طعـم         + (كراكر    4

  )دهنده مصرفي
كراكر كنجدي يا بر اساس نوع ماده         5

  مصرفي

  كراكر  10
  كراكر روكش دار

  وييكراكر همراه با كرم كاكائ  6

  از كنجـد   ي محصول يستي با يبياز فرمول ترك  % 10ل  ق حدا يدركراكر كنجد 
  .باشد

  
  
  
  
  

  كيك  1

   هاي خوراكيكيك با مغز دانه  2
  

  /.....كيك كاكائويي   3
  / ........كيك با مغزي كرم كاكائو   4

5  
  كيك روكش دار بر اساس نوع

  ي روكش مصرف
  كيك كشمشي  6

  كيك  11
  كيك مغزدار

  كيك روكش دار
  كيك اليه اي

   كاكائويي-كيك ساده   7

 -. گـردد ي الزم مـشخص مـ  زاتي بسته به نوع تجهيپروانه بهره بردارنام  
  :كيـ  درمـورد نـوع ك     - گـردد    ي درنـام فـرآورده لحـاظ نمـ        هيـ كلمه تك ال  

 اسـتفاده شـود درنـام فـرآورده         رآنيـ  خم هي چنانچه از اسانس در ته     )الف
 يستيـ  باي مـ يي كاكـائو كيـ درك) ب  م پرتقـال  با طعـ  كي شود ك  يم نوشته

 هاي خوراكي  مغز  با يكهايدرك) ج  . كاكائو استفاده شود  رپود% 3حداقل از   
 ي اسـفنج  كيـ ك)د.  باشـد  گردومحصول  % 10 حداقل   دي با يي گردو كيمثل ك 
 درصـورت   - هيـ  سـه ال   ي اسفنج كي شود مثل ك   دي ها ق  هي تعداد ال  ،هيچند ال 

 بـه   يبـ ي در فرمـول ترك    ،روغـن %13 از   شي چنانچـه بـ    يدرخواست متقاض 
 در مـورد    .شـود  دهيـ  نام ي روغن كي ، ك  كي ك وان مي تواند عن    باشد ررفتهكا

 كلمـه   نيـ  ا رايـ  مغـزدار درج نـشود ز      ،ي كلمه مغـز   ي به جا  چوقتيه )الف :يمغز



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٥ 

-) نام اسانس مصرفي(كيك با طعم   8
  كيك با طعم پرتقال: مثالبه طور 

   تعداد اليه هاكيك اليه اي بر اساس  9

كيك اليه اي بر اساس تعداد اليه ها          10
   كاكائويي-ساده

  پن كيك  11

  ........................پن كيك با مغزي   12
  نام ماده خاص مصرفي+ پن كيك   13

غلـط  (  مغـزدار  كيـ ك: مثـال  .  باشـد  ي مثل گردو مي خوراكي كننده مغزها  يتداع
 حـداقل    از ي مغـز   تهيـه   چنانچـه در   )ب   . سـت  ا حي صـح  ي بـا مغـز    كيو ك ) است  

چنانچـه  (. ديـ  نام ي شـكالت  ي تـوان آن را مغـز      يفاده شـود مـ    كره كاكائو است  18%
و نـام فـرآورده      نـد ي استفاده شود به آن كـرم كاكـائو گو         ي ازروغن نبات  يدرمغز

  )ج. مـي باشـد  نكاكائو گفته مي شود و اطالق  شكالت صحيح  كرم  كيك با مغزي    
 در% 10 آن   زانيـ حـداقل م   و    استفاده شود  ي خوراك ي از مغزها  يچنانچه در مغز  

 -   يـي  گردو يبا مغـز  كيك  : مثل   مي توان در عنوان قيد كرد      باشد ييفرآورده نها 
  كلمـه  يستيـ با : ني درمـورد تـزئ  -.  اقـدام شـود  يمشابه مغـز : در مورد روكش    

مثًال .  باشدي مورد نظر نمي خاصزانيماده مورد نظر درج شود و م       قبل از  نيتزئ
   كنجدنيبا تزئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٦ 

  بيسكويت  1

  )نوع كرم مصرفي(بيسكويت كرمدار   2

بيــــسكويت بامغزهــــاي خــــوراكي     3
  )نوع مغز مصرفي( 

ــش    4 ــا روكــــــ ــسكويت بــــــ بيــــــ
  )نوع روكش مصرفي(

ــزئين    5 ــا  تــــــ ــسكويت بــــــ  بيــــــ
  )تزئين مثل نارگيل و كنجد و شكر(

  بيسكويت سبوس دار  6

7  
لب مصرفي  بيسكويت بر اساس ماده قا    

  مثالً بيسكويت نارگيلي%) 10حداقل (

  بيسكويت  12
  بيسكويت كرم دار

  روكش داربيسكويت  

نــام اســانس + بيــسكويت بــا طعــم   8
  مصرفي

 چنانچـه حـداقل     -.  الزم مشخص گردد   زاتيجه بسته به ت   ينام پروانه بهره بردار   
نــام در  مــي تــوان دوشــ اســتفاده ي خــوراكي از مغزهــايبــيترك از فرمــول% 10

بـه اسـتثناء كـرم سـاده        درخصوص بيـسكويت كـرم دار       –. فرآورده لحاظ گردد  
و  ه شـد  ي با كرم هوا ده    يي كاكائو بيسكويت مثالٌ. بايستي نوع كرم مشخص شود    

  ديرم سف كني با تزئيروكش شكالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٧ 

نـام  (فرآورده  حجيم شده بـر پايـه           1
نـام و نــوع  + غـالت مـورد مــصرف  

  )رنگ مصرفي
فرآورده حجيم شده بر پايه نام غله         2

  مغزي+ مصرفي يا غالت مصرفي 

فرآورده  حجيم شده بر پايه   13
  آرد غالت/ بلغور غالت

فرآورده حجيم شده بر پايه نام غله         3
  روكش+ مصرفي يا غالت مصرفي 

حتمـاً   -بايستي ميزان رنـگ مـصرفي در مـتن پروانـه سـاخت درج گـردد               
. بايستي نـام و نـوع رنـگ مـصرفي در عنـوان پروانـه سـاخت درج گـردد               

فـرآورده حجـيم    : بعنوان مثال نام فرآورده مي تواند به اين صورت باشـد          
  شده بر پايه ذرت با رنگ مصنوعي سانست يلو

فرآورده حجـيم   : مثال. درصد مغزي و روكش در پروانه ساخت ذكر گردد        
  تشده بر پايه ذرت با روكش شكال

  
  

ــه   1 ــورد مــصرف + دان ــه م ــام غل  -ن
  دانه ذرت حجيم شده : به طور مثال

2  
ــ + نــام غلــه مــورد مــصرف + ه دان

دانـه ذرت   :   به طـور مثـال      -روكش
  حجيم شده با روكش عسل

14  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانه غالت حجيم شده

3  

+ نــام غلــه مــورد مــصرف + دانــه 
دانـه  :  بـه طـور مثـال        -طعم دهنده   

  ذرت حجيم شده با طعم پنير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٨ 

فرآورده فرموله شده بر پايه غـالت         1
  )ذرت، گندم، برنج(

اين محصول مصرف مستقيم انساني نداشته و بعنوان ماده اوليه محسوب           
  .مي گردد

 ......فرآورده فرمولـه شـده بـر پايـه          2
  )سيب زميني( 

  

3  
...... فرآورده فرمولـه شـده بـر پايـه        

  ) نوع غالت-سيب زميني(
  
  

15  
  
  
  

فرآورده فرموله شده بر پايه 
  )پلت (غالت و سيب زميني

  
  
  
  
  

+ ...... فرآورده فرموله شده بر پايه        4
  بزيجاتحاوي پودر س

  

فرآورده حجيم شده و سرخ شده بر   16
پايه غالت و سيب زميني فرموله 

  1  )پلت سرخ شده (شده

 بـر    فرآورده حجيم شـده سـرخ شـده       
 و سيب زميني فرموله     غله نوع   ......(پايه

 -  نـــــام طعـــــم دهنـــــدهو )شـــــده
 فـرآورده حجـيم شـده و      :بعنوان مثـال  

 و سيب زمينـي   گندم  سرخ شده بر پايه     
  موسيربا پودر 

  
  
  

  خالل سيب زميني/ انواع چيپس  17  چيپس ساده  1
 طعـم   نام مـاده يـا تركيـب      + چيپس    2

  دهنده

 مقـدار باشـد     كيـ  بـه    وني به كاررفته درفرموالسـ    ي و چاشن  هيچنانچه ادو 
 ينواع چاشـن   ا  با يني زم بي س پسي پروانه ساخت تحت عنوان چ     كي توانيم

 محـصول صـادر     برچـسب  ي بـررو  ي مصرف يمشروط به درج نوع چاشن    
 مشمول ازنظرمقدار،   ي چاشن ري انواع متغ  اده و س پسي است  چ   يهي بد .نمود
  . باشدي ساخت جداگانه مهپروان



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٩ 

انواع سيب زميني نيمه سرخ شده   18
    منجمد

واع سيب زميني نيمـه سـرخ شـده       ان
  منجمد

  

  
  

ــده   ــود دهن ــوع   + بهب ــاس ن ــر اس ب
  برد آنكار

   انواع بهبود دهنده  19
    .....)ژل و -پودر(

  بهبود دهنده بدون آنزيم

 بهبـود دهنـده     -:  صـورت باشـد    ني تواند به ا   يبعنوان مثال نام فرآورده م    
   نان تستي انواع آردهاي بهبود دهنده برا- في ضعي انواع آردهايبرا

20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي غالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

: بر اساس نوع محصول بطور مثـال      
  غور شده بل انواع غالت-1
   انواع غالت پوست كنده-2
   انواع غالت پرك شده-3
  

 آن نـوع آمـاده   هـر دو     باشد كـه     ي آماده و آماده م    مهي به دو صورت ن    كيپودر ك 
 يستيـ  آمـاده با   كي پودر ك  - .باشد...  انواع طعم دهنده وكاكائو و     ي تواند حاو  يم 

 يگري د هيماده اول  به افزودن    يازي باشد و ن   كي ك هي جهت ته  هي مواد اول  هي كل يدارا
 در  يستيـ  درمحـصول بلغـور با     -[ –نداشـته باشـد     در زمان مـصرف     به جز آب    

 نوع غله دركناربلغور آورده شـود       قسمت فرمول تركيبي و نيز برچسب محصول      
 نوع غله دركنارپرك آورده شود مـثالً        يستي درمحصول پرك با   -مثالً بلغورذرت   

  ]  پرك جو
 مي گيرد در پروانـه هـاي سـاخت بايـستي            در موارديكه فقط بسته بندي صورت     

  اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشد: درج گردد
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١٠ 

بر اسـاس نـوع محـصول بـه طـور             
  :مثال

  پودر كيك آماده   1

  ......پودر كيك آماده با طعم   2
  ......كاكائويي و پودر كيكي آماده   3
  پودر كيك نيمه آماده  4

  ........پودر كيك نيمه آماده با طعم   5
  

  
21  
  

فرآوري و بسته بندي محصوالت 
  پودري

6  
پودر كيك نيمه آمـاده كاكـائويي بـا      

  .........طعم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گلوتن  1
  نشاسته خوراكي از گندم  2
  نشاسته خوراكي از ذرت  3

  استه خوراكي از سيب زمينينش  4
  

فرآوري و بسته بندي گلوتن و   22
  نشاسته 

  نشاسته خوراكي از برنج  5

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١١ 

توليد و بسته بندي پودر جوانه   23
  گندم

  
  توليد و بسته بندي بايستي در يك واحد توليدي انجام گيرد  پودر جوانه گندم

    آرد برنج    توليد و بسته بندي آرد برنج  24
1  

  
  ميشكا 

2  
  

  نوع روكش مصرفي+ ميشكا 
  

  ميشكا كاكائويي  3
  شيريني  4
  نام اسانس مصرفي+ شيريني با طعم   5
  شيريني كاكائويي  6
  شيريني شكالتي  7
    با مغزهاي خوراكيشيريني  8
  شيريني اليه اي  9

  شيريني تخميري  10

  شيريني تخميري اليه اي  11

25  
  

  شيريني ميشكا
  شيريني ميشكا روكش دار

  يشيريني آرد
  شيريني آردي تخميري

  شيريني مغزدار
  شيريني روكش دار

12  
ــزان   ــه مي % 10چنانچــه مــاده خــاص ب

بكار رفته باشد مثل كـره تحـت عنـوان          
  شيريني كره اي

ميشكا با روكش زعفراني، ميشكا با روكش كاكائويي، شيريني تحـت           : مثال
  .عنوان ميكادو نداريم، ميكادو نام تجاري يك محصول مي باشد

 ساخت و مواد مصرفي در فرموالسيون مـشخص         شنام فرآورده با توجه به رو     
بعنـوان  . روانه بهره برداري بـسته بـه تجهيـزات الزم مـشخص گـردد     نام پ . گردد
نام فرآورده مي تواند بـه ايـن صـورت باشـد شـيريني كـره اي بـا مغـزي                     : مثال

 در پروانه هاي ساخت درصد مغزي به   -مارماالد و روكش شكالتي و تزئين مربا      
 درصورت وجود محدوديتها با توجه به ضوابط ايـن        . شيريني بايد مشخص شود   

 دقـت شـود اوزان محـصوالت بـر اسـاس          . اداره كل در پروانه ساخت ذكر گـردد       
  .ضوابط قانوني و دولتي لحاظ گردد

  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

:  مثــال بــه طــور-شــيريني روكــش دار  13
  شيريني با روكش شكالت

  ....م و شيريني با مغزي كر  14
  

  

  
  
  
  

١٢ 

 



  گروه نوشيدني

  ساخت  بهره برداري  رديف
  فرآورده يخي  فرآورده يخي  1
   خوراكييخ  يخ خوراكي  2
  ...پودر نوشيدني فوري،  پودر نوشيدني چاي سرد و    پودر نوشيدني  3
  بر اساس نوع عصاره گياهي  عصاره گياهي  4

  بنيان نوشابه گازدار  5

                                                           
     بنيان ليمو                                                              

  
  

   بر اساس نوع بنيان
                                                           

   كوالبنيان                                                                
                                                             .    

                                                             .    
                                                           .      
                                                              .   

  نوشيدني مالت  6
در صورت يكسان (دار  طعم  نوشيدني مالت-2ساده  دني مالتنوشي -1

  )بودن مقدار طعم دهنده

  نوشابه گازدار  7

  )ان نوشابهينوع بن(طعم نوشابه گازدار بر اساس 
 - نوشابه انرژي زا-)پست ميكس(نوع بنيان طعم يا شربت نوشابه بر اساس  

طعم يا اساس بر ( نوشابه گازدار حاوي شيرين كننده مصنوعي -نوشابه ورزشي
   آب گازدار-)بنياننوع 

  عرقيات گياهي  8
   بر اساس درصد اسانسگالب

  مخلوط عرقيات گياهي -عرقيات گياهي
   مخلوط شربت-بر اساس پايه شربت  شربت  9
  كنسانتره بر اساس نوع ميوه و پوره ميوه تغليظ شده بر اساس نوع ميوه  )افشره ميوه(كنسانتره   10
  بر اساس نوع ميوهشده تغليظ ميوه و پوره بر اساس نوع ميوه كنسانتره   تغليظ شده  ميوهپوره  11

12  

  

  
  آب ميوه

  نوشيدني ميوه اي با پرك يا تكه هاي ميوه
 آب - نكتار بر اساس نوع ميوه -نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه

 -س نوع ميوه  پوره ميوه بر اسا- نوشيدني چاي سرد -ميوه بر اساس نوع ميوه 
بدون (نوشابه انرژي زا   -بنيان نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه

  )گاز

  نكتار  13

  نوشيدني ميوه اي با پرك يا تكه هاي ميوه
 آب - نكتار بر اساس نوع ميوه -نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه

 - ميوه بر اساس نوع ميوه  پوره- نوشيدني چاي سرد -ميوه بر اساس نوع ميوه 
بدون ( نوشابه انرژي زا  -بنيان نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه

  ) گاز

  نوشيدني ميوه اي بدون گاز  14

 آب - نكتار بر اساس نوع ميوه -نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه
 -ر اساس نوع ميوه  پوره ميوه ب- نوشيدني چاي سرد -ميوه بر اساس نوع ميوه 

بدون (نوشابه انرژي زا  -بنيان نوشيدني ميوه اي بدون گاز بر اساس نوع ميوه
  )گاز

   بر اساس نوع سبزي)سبزي يا صيفي(آب سبزيجات   آب سبزيجات  15
   طعم دار آب آشاميدني -آب آشاميدني  آب آشاميدني  16

  آب معدني  17
  آب معدني

   آب آشاميدني طعم دار-آب آشاميدني
  امولسيون بر اساس طعم ميوه  امولسيون  18
  ... شيره انگور و -شيره خرما  شيره  19
  آب گازدار  آب گاز دار  20



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١ 

  فرآوري و بسته بندي سبزي خشك شده  1  )ساده(انواع سبزي خشك شده   1
بـا ذكـر نـوع     ( انواع سبزي خشك شـده مخلـوط          2

  )سبزي

  

  فرآوري و بسته بندي سبزي تازه  2   )ساده (انواع سبزي تازه  1

) مانند سبزي خوردن  (  انواع سبزي تازه مخلوط       2
  با ذكر انواع سبزي

  

  بندي سبزي منجمدفرآوري و بسته   3   )ساده (انواع سبزي منجمد   1
  انواع سبزي منجمد مخلوط با ذكر نوع سبزي  2

  

  ) ساده(انواع سبزي خرد شده   1

   انواع سبزي خرد شده مخلوط با ذكر نوع سبزي  2

  فرآوري و بسته بندي سبزي خردشده  4

  ساالد انواع سبزي  3

  
  
  
  

 -منجمـــد( شـــده ســـاده ســـرخانـــواع ســـبزي   1
  )غيرمنجمد

ــده      2 ــرخ ش ــوط س ــبزي مخل ــواع س ــد( ان  -منجم
  )غيرمنجمد

-منجمــد( انـواع سـبزي نيمــه سـرخ شــده سـاده      3
  )غيرمنجمد

  رخ شدهفرآوري و بسته بندي سبزي س  5

ــه ســرخ شــده    4 ــوط نيم ــواع ســبزي مخل ــد( ان  -منجم
  )غيرمنجمد

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٢ 

  و رب گوجه فرنگيكنسر  1
  رب گوجه فرنگي اسپتيك  2

در پروانه ساخت بريكس آب گوجه فرنگي صاف و         
  .تغليظ شده بدون احتساب نمك قيد گردد

  فرآوري و بسته بندي رب گوجه فرنگي  6

بريكس محصول نهايي در پروانه ساخت و بر روي           كنسرو پوره گوجه فرنگي  3
  .برچسب بايد درج گردد

    رب انار  1  رب انار  7
    رب گوجه فرنگي  كنسرو   1  گيبسته بندي رب گوجه فرن  8

    خرما با مغز دانه هاي خوراكي  1
    خرما قطعه شده  2

  فرآوري و بسته بندي خرما  9

  نوع خرما در قسمت فرمول تركيبي قيد گردد  خرما  3
  لواشك دواليه  1
  )نوع ميوه(لواشك مخلوط  2

  لواشك  10  

يك مصرفي بر روي برچسب تردرج ميزان اسيد سي  )نوع ميوه( با ذكر لواشك   3
  الزامي است

  ميوه فرآوري شده  11    مخلوط ميوه فرآوري شده  1
    شده) فرآوري(آلوچه ترش   2
   داخلي با اسانس مشابه طبيعي سياهچاي  1
  داخلي با اسانس صددرصد طبيعيسياه چاي   2

 فرآوري و بـسته بنـدي     –بسته بندي چاي      12
   چاي كيسه اي-چاي

  چاي سبز داخلي با اسانس مشابه طبيعي   3
  

در زمان اخذ پروانه ساخت تجهيزات مربوطه اعالم 
  گردد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٣ 

  چاي سبز داخلي با اسانس صد در صد طبيعي  4
  مخلوطسياه چاي   5
   مخلوطچاي سبز  6
   داخلي سياهچاي  7
   خارجي سياهچاي  8

  چاي سبز داخلي   9

  چاي سبز خارجي  10
  خارجي با اسانس مشابه طبيعي سياه چاي   11
  طبيعيخارجي با اسانس صددرصد  سياه چاي   12
   خارجي با اسانس صد در صد طبيعيسبزچاي   13
  با اسانس مشابه طبيعيخارجي چاي سبز   14
  مخلوط چاي سبز و سياه  15

سرو لوبياچيتي با سس گوجه فرنگي نام مانند كن   نام فرآورده بر اساسكنسرو   1  كنسرو غيرگوشتي  13
  .فرآورده بر اساس استاندارد مربوطه درج شود

در صــــورتيكه بــــا ( نــــام ميــــوه+ كمپــــوت   1  كمپوت  14
درجه بندي هاي مختلف توليد شـود يـك پروانـه           
ساخت صادر و فرموالسيون هـر نـوع در همـان           

  )پروانه ساخت به صورت جداگانه درج گردد

  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٤ 

    ترشي مخلوط  1
    نام ميوه يا سبزي يا صيفي+ ترشي   2

    شور مانند خيارشور،  زيتون شور+ نام فرآورده   3

   و شورانواع ترشي  15

    شور مخلوط  4
    نام ميوه يا صيفي بدون شكر+ مارماالد مربا يا   1
    نام ميوه يا صيفي+ مربا يا مارماالد   2

   مارماالد-مربا  16

بـدون شـكر بـا      +  نام ميوه يا صيفي    +مربا يا مارماالد    3
  قند ميوه

  

  خام/ انواع آجيل ساده  1

  انواع آجيل سرخ شده  2
ست نوع روغن در صورتيكه آجيل سرخ شود الزم ا

  مصرفي و درصد آن در پروانه ساخت درج شود
  انواع آجيل ساده بوداده يا برشته شده  3

  انواع آجيل ساده پوشش دار  4

  انواع آجيل ساده پوشش دار سرخ شده  5

درصد نمك و درصـد روغـن مـصرفي و نـوع آن در پروانـه                
  ساخت درج شود

  انواع آجيل ساده پوشش دار بوداده يا برشته شده  6

  انواع آجيل مخلوط  7

ــه    ــد جملـ ــي باشـ ــدي مـ ــسته بنـ ــرفاً  بـ ــورتيكه صـ  در صـ
 در پروانه   " اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشد           "

  ساخت قيد گردد

17  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي انواع آجيل 
   

   انواع آجيل بسته بندي 
  
  
  
  
  
  
  قيد درصد نمك بر روي برچسب الزامي است  انواع آجيل مخلوط خام  8  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٥ 

   آجيل مخلوط سرخ شدهانواع  9

  انواع آجيل مخلوط بوداده يا برشته شده  10

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار   11

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار سرخ شده  12

  انواع آجيل بوداده يا برشته شده  13

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار بوداده يا  14
  برشته شده

  خام/ راكي سادهانواع مغزدانه هاي خو  1

  انواع مغزدانه هاي خوراكي سرخ شده  2

انواع مغزدانه هاي خوراكي سـاده بـوداده يـا برشـته              3
  شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار  4

انواع مغزدانه هاي خوراكي سـاده پوشـش دار سـرخ             5
  شده

اده انواع مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار بـود          6
  يا برشته شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط  7

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط خام  8

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط سرخ شده  9

  
  
  
  
  
  
  
  
  

18  

  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي مغزدانه هاي خوراكي
  

  بسته بندي مغز دانه هاي خوراكي

انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط بوداده يـا برشـته            10
  شده



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٦ 

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار   11

اع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار سـرخ         انو  12
  شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي بوداده يا برشته شده  13

ــوط پوشــش دار     14 ــه هــاي خــوراكي مخل ــواع مغزدان ان
  برشته شده بوداده يا

  خام/ مغزدانه هاي خوراكي ساده خالل انواع   1

  مغزدانه هاي خوراكي سرخ شدهخالل انواع   2

مغزدانـه هـاي خـوراكي سـاده بـوداده يـا       خالل انواع    3
  برشته شده

   مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار خالل انواع  4

مغزدانه هاي خـوراكي سـاده پوشـش دار         خالل  انواع    5
  سرخ شده

مغزدانه هاي خـوراكي سـاده پوشـش دار         خالل  نواع  ا  6
  بوداده يا برشته شده

  مغزدانه هاي خوراكي مخلوطخالل انواع   7

   مغزدانه هاي خوراكي مخلوط خام خاللانواع  8

  مغزدانه هاي خوراكي مخلوط سرخ شدهخالل انواع   9

مغزدانه هاي خوراكي مخلـوط بـوداده يـا         خالل  انواع    10
  شته شدهبر

فرآوري و بسته بندي خالل مغزدانـه هـاي           19
  خوراكي

  
  بسته بندي خالل مغزدانه هاي خوراكي

   مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار  خاللانواع  11

  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٧ 

 مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشـش دار         خالل انواع  12
  سرخ شده

 مغزدانه هاي خـوراكي بـوداده يـا برشـته            خالل انواع  13
  شده

مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشـش دار       خالل  انواع    14
  برشته شده بوداده يا

  )بر اساس ماده مصرفي(آماده خشك آش نيمه   1
ــشك    2 ــاده خ ــه آم ــوپ نيم ــاده  (س ــاس م ــر اس  ب

  )مصرفي

  وپ و آش نيمه آماده خشك س  20
  پودر فشرده حاوي عصاره خشك

 براسـاس عـصاره     (پودر فشرده حاوي عـصاره      3
  )مصرفي

  
  
  
  
  

  آبليمو  21  آبليمو ترش  1
  آبليمو ترش از كنسانتره طبيعي ليموترش  2

درج نام محصول به طور كامـل بـر روي برچـسب            
  زامي استال

    سركه تقطيري كارامل دار  1
يـا بـر پايـه      سركه ميوه بر اساس نوع ميـوه          2

  ماده مصرفي
  

  سركه  22

  سركه تقطيري   3
  

  

  آبغوره  1  آبغوره  23
  

  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٨ 

    دم نوش بر اساس نام گياه يا ميوه   1
ياه يا ميوه با ادويـه      دم نوش بر اساس نام گ       2

  مصرفي
  دم نوش مخلوط  3

  دم نوش  24

  دم نوش مخلوط با ادويه مصرفي  4

  
  
  

  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز  1
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  )چربي كمتر(سس مايونز با چربي كاهش يافته   2
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز كم چرب  3
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز بدون تخم مرغ  4
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس هزار جزيره  5
  روي برچسب درج شودميزان و نوع نگهدارنده بايد بر   سس ساالد  6
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس ساالد تند  7
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  جسس ساندوي  8
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس ساالد كم چرب  9
 چربـي (سس ساالد بـا چربـي كـاهش يافتـه             10

  )كمتر
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود

  انواع سس سرد   25

  سس ساالد بدون تخم مرغ  11
  
  

  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٩ 

  سس گوجه فرنگي  1
  )كباب (سس باربيكيو  2

  

    سس سويا  3

  انواع سس گرم  26

    سس پيتزا  4
  انواع حبوباتفرآوري و بسته بندي   27  انواع حبوبات  1
  مخلوط حبوبات بر اساس نوع ماده  2

جملـــه درخـــصوص واحـــدهاي بـــسته بنـــدي    
 " پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشـد           اين"

  در پروانه ساخت درج گردد
    نام ماده اوليه+ آرد   1  آرد حبوبات  28
ين در قسمت فرمول تركيبي نوع پروتئ  پروتئين سويا  1  پروتئين سويا  29

  قيد شود) كنسانتره، ايزوله يا بافت دار(سويا
  انواع دانه هاي موسيالژدار  30    خاكشير  1
    يتخم شربت  2

 بـــسته بنـــدي جملـــه   درخـــصوص واحـــدهاي   انواع ميوه هاي خشك شده   1
 "اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشـد           "

   گرددقيددر پروانه ساخت 
  در قسمت فرمول تركيبي نوع كشمش قيد شود  )بيدانه، دانه دارو سبز( انواع كشمش   2

فرآوري و بسته بنـدي انـواع ميـوه هـاي             31
  خشك شده

  بسته بندي انواع ميوه هاي خشك شده
  فرآوري و بسته بندي انواع ميوه تازه

  مخلوط ميوه هاي خشك شده با آجيل   3
  

  مخلوط نخودچي كشمش جزء اين گروه مي باشد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١٠ 

ــوط   4 ــا مغــز  مخل ــوه هــاي خــشك شــده ب  مي
  دانه هاي خوراكي

  

ــا مغــز    5 ــوه هــاي خــشك شــده ب ــوط مي  مخل
  دانه هاي خوراكي و آجيل

  ليموعماني جزء ميوه  هاي خشك شده است
  

 شـده يـا     ورقـه  اين پروانه بـراي ميـوه هـاي تـازه              شده يا تكه شدهورقهانواع ميوه تازه   6
  شدبه صورت مخلوط يا ساده مي باتكه شده 

  مي باشد پودر ليموعماني جزء ادويه  انواع ادويه  1
  مانند ادويه مخلوط خورشتي  نوع مصرف + ادويه مخلوط  2

  انواع ادويه  32

 وانيل –پودر كاري باشد % 5بايستي حداقل داراي   ادويه كاري   3
  جزء ادويه مي باشد 

  زعفران  1
  اسپري زعفران  2
  فشرده خالص زعفران  3

   زعفراناسپري،  زعفرانزعفران، فشرده  33

فــشرده حــاوي زعفــران بــر اســاس درصــد   4
  زعفران مصرفي

توضيحات رشته اي يا بريده بودن و در قسمت 
  درجه بندي قيد گردد

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 
    ) خاللي- گرانول–پودري (پياز خشك شده  1
    )  خاللي- گرانول–پودري (سيرخشك شده   2
    ) خاللي- گرانول–پودري (موسير خشك شده   3
    هويج خشك شده  4

   خشك شدهه ايدغانواع سبزي هاي   34

    سيب زميني خشك شده  5
    شير سويا غيرلبني  1
    ماست سويا غيرلبني  2
    دوغ سويا غيرلبني  3

  )غير لبني(فرآورده هاي سويا   35

    پنير سويا غيرلبني  4
    نام مغزدانه خوراكي+ ره ك  1   انواع مغزدانه هاي خوراكيهكر  36
    قند مايع از خرما  1  قند مايع از خرما  37
    شيره خرما  1  شيره خرما  38
    خمير خرما  1  خمير خرما  39

١١ 

 



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

١ 

تعـداد  + لوله و اتـصاالت پليمـري       1
  لوله و اتصاالت پليمري  1  رنگي+ اليه

تعـداد  + لوله و اتـصاالت پليمـري       2
  اليه ها

  نوع مستربچ+ جنس آنها + تعداد اليه ها

    درب فلزي آسان بازشو   1
  درب فلزي  2    درب فلزي جار  2
    تشتك فلزي  3

  درب پليمري  3
نـه  درب بر اساس جـنس و رنگدا        1

  مصرفي
  

  ني نوشيدني  4     رنگي +نوع پليمر+ ني نوشيدني   1
    نوع پليمر+ ني نوشيدني   2
+ نــوع پليمــر + كيــسه پليمــري    1

  تعداد اليه 
 نـوع   – در پروانـه سـاخت نوشـته شـود           ، تعـداد و نـوع اليـه       سهيضخامت ك 

 يو نگهدار  ي جهت بسته بند   ذكر شود مثالً كيسه پلي پروپيلن      سهيك مصرف
  . باشدي آن مناسب مريروغن و كره و نظا

+ نــوع پليمــر + كيــسه پليمــري    2  كيسه پليمري  5
  تعداد اليه

 نـوع   – در پروانـه سـاخت نوشـته شـود           ، تعداد و نـوع اليـه      سهيضخامت  ك  
 ي و نگهـدار   ي جهت بـسته بنـد     كيسه پلي اتيلني   ذكر شود مثالً   سهيك مصرف

  . باشدي آن مناسب مريروغن و كره و نظا
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٢ 

پوشــشهاي مــصنوعي برحــسب    1
  تعداد اليه ها و رنگدانه 

 درصورت استفاده از رنگدانه نوع آن ذكر        -نام اليه ها به ترتيب نوشته شود      
  .شود

   شودذكرتعداد اليه در عنوان 
  وششهاي مصنوعي مواد غذاييپ  6

    پوششهاي مصنوعي   2

  مقواي بهداشتي  7
 تعداد اليه ها  و گرماژ و نوع چسب مصرفي            نوع و  ساخت صادره در پروانه      تعداد اليه ها+مقواي بهداشتي   1

ب زدايي انجـام    ك درصورت استفاده از كاغذ باطله بايد عمليات مر        –قيد شود   
  .شود

  . مورد مصرف در پروانه ساخت ذكر شود-گرماژ مواد اوليه ذكر شود  كاغذ مومي  1
  . مورد مصرف در پروانه ساخت ذكر شود-واد اوليه ذكر شودگرماژ م  كاغذ پارشمنت  2

  
  انواع كاغذ با كاربرد غذايي  8

  . مورد مصرف در پروانه ساخت ذكر شود-گرماژ مواد اوليه ذكر شود  كاغذ كرافت  3

  الك با درجه غذايي  9
ــ   الك با درجه غذايي  1  بــه منظــور :يمــورد مــصرف الك در پروانــه ذكــر شــود مثــال الك حرارت

 مورد استفاده قرار يمري به درب ظروف پل ومينيآلومفويل   يچسباندن حرارت 
  .ردي گيم

    مايع آب بندي يا پالستيزول  1  مايع آب بندي  10
  .نوع پودر ذكر شود  پودر درزجوش  1  پودر درزجوش  11

   پليمريبتيو  12
 جـنس اليـه و   -مورد مصرف بايستي در پروانه سـاخت توضـيح داده شـود           تعداد اليه ها+  پليمري بتيو  1

  .يد ذكر شودضخامت با



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٣ 

ــروف   1 ــارظ ــصرف يكب ــوع +  م ن
  رنگدانه+ ريمپل

  نوع پليمر+ ظروف يكبارمصرف   2

 مـشخص   دي را ارائه دهد با    ي شودتا خواص  ي اضافه م  ي خاص ي افزودن كهيدرصورت
  .مشخص گردد  )ويسكوزيته ذاتي( IV براساس دي گردي بايشود در مورد بطر

 مـشخص   دي را ارائه دهد با    ي شودتا خواص  ي اضافه م  ي خاص ي افزودن كهيصورتدر PETپريفرم بطري   3
  . مشخص گردد )ويسكوزيته ذاتي(IV براساسدي گردي بايشود در مورد بطر

  ظروف پليمري  13

 مـشخص   دي را ارائه دهد با    ي شودتا خواص  ي اضافه م  ي خاص ي افزودن كهيدرصورت  رنگي PETپريفرم بطري   4
  .مشخص گردد  )ويسكوزيته ذاتي( IV براساسدي گردي بايشود در مورد بطر

  
    نوع پليمر+ ظروف غذاخوري   1  ظروف غذاخوري سفره  14

  ظروف نچسب  15

 هيـ كل.   و پوشـش در پروانـه سـاخت ذكـر گـردد      ي آستر ومينيضخامت آلوم   ظروف نچسب  1
 مجـوز معتبـر     ي دارا دي با يي با ماده غذا   مي در تماس مستق   ي مصرف هيمواد اول 

 بـا   ديـ  هـا با   هيـ  مـواد و ضـخامت ال      يهـا يژگي و هيـ كل .د اداره كل باشـن    نياز ا 
  .استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشد

    ظروف مالمين  1  ظروف مالمين  16

  ظروف آلومينيومي  17

ــومي   1 ــروف آلومينيـ ــداد +ظـ  تعـ
  اليه 

  .جنس اليه به ترتيب بايد اعالم شود
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٤ 

ظروف زيست (ظروف بيوپليمري   18
  )تخريب پذير گياهي

  با منشأ گياهيگرانول زيست تخريب پذير    بيوپليمريظروف  1

    ورق آلومينيومي  1  ورق آلومينيومي  19
 PET ورق -PP ورق -PSمانند ورق   رنگ+  پليمرنوع+ ورق   1  ورق پليمري  20

  پليمر المينت شده + تعداد اليه   1
+ پليمـر المينــت شــده  + تعـداد اليــه    2  چند اليه پليمر لمينه شده

  رنگ

  جنس اليه ها بايد ذكر شود

+ پليمـر المينــت شــده  + تعـداد اليــه    1
  چسب

21  

  چند اليه لمينه شده با چسب
+ پليمـر المينــت شــده  + تعـداد اليــه    2

  رنگ+ چسب

  جنس اليه ها بايد ذكر شود
  
  

  رييمفيلم پل  22
 تعــداد اليــه هــاي + پليمــر+فــيلم   1

  مصرفي 
  .به ترتيب ذكر شود جنس اليه ها

  طي فلزيقو  23

ــب الك دار  1 ــوطي و حل ــر حــسب ق  ب
  تعداد تكه ها

 مـشخص  يي غـذا ي حلب متناسـب بـا نـوع گروههـا     اي و ي موارد كاربرد قوط   يستيبا
  متناسـب بـا    ورق جـنس    -پروانه ذكر شود      گرماژ مواد و ضخامت ورق هر      -شود  

 و  ديـ  تول خي تـار  -.  آن مطـابق بـا اسـتاندارد مربوطـه باشـد           يژگينوع محصول و و   
 ي قوط داخل اتي درج گردد كه با محتو     به نحوي  يء و مشخصات سازنده قوط    انقضا

 ايــ   هركــارتني حلــب روايــ ي و نــوع الك پوشــش داده داخــل قــوطابــديتــداخل ن
  . درج گرددي هر بسته بند



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٥ 

بـر حـسب     الك   بـدون قوطي و حلب      2
  تعداد تكه ها

 مـشخص  يي غـذا ي حلب متناسـب بـا نـوع گروههـا     اي و ي موارد كاربرد قوط   يستيبا
 متناسـب   ورق جـنس    -پروانـه ذكـر شـود       در   گرماژ مواد و ضـخامت ورق        -شود  

 و ديـ  تولخي تـار -.  آن مطابق بـا اسـتاندارد مربوطـه باشـد    يژگيبانوع محصول و و  
 ي قوط داخل اتي درج گردد كه با محتو     به نحوي  يانقضاء و مشخصات سازنده قوط    

 ايــ هركــارتن ي حلــب روايــ ي داده داخــل قــوطي و نــوع الك پوشــشابــديتــداخل ن
   . درج گردديهر واحد بسته بند

  )مستربچ (افزودني  24

پايـه  + نام تركيب شيميايي افزودني       1
  پليمري

-PP رني اسـتا ي پلـ هيـ  قرمزبرپامستربچ:  مشخص گردد بعنوان مثال     هاينوع افزودن 

PE  ي و آنت UV  هي بر پا PET  -  شـود   ي اضـافه مـ    ي خاصـ  ي افزودنـ  كهي درصـورت 
 ي بعنوان افزودنـ   PET هي با پا  مستربچ - مشخص گردد    دي را ارائه دهد با    يتيتاخاص

 ي بعنوان افزودنـ   ني اولف ي پل هي با پا  هرنگدان.  باشد ي مجاز م  PETبه ظروف از جنس     
  . باشديمجاز م )  PP اي  PE (ني اولفيبه ظروف از جنس پل

  

  ورق الك دار  25
 مـشخص   يي غذا ي متناسب با نوع گروهها    يديتول موارد كاربرد ورق الكدار      يستيبا  ورق الك دار  1

  .شود

    ورق بدون الك  1  ورق بدون الك  26

  ش خانگيكدست  27
جنس و تعداد اليه ها ذكـر       . اندازه دستكش روي بسته طبق استاندارد بايد ذكر شود          ش خانگيكدست  1

 3671 ويژگي هاي محصول نهايي بايد بـا اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره                   -شود
  ت داشته باشدمطابق

  ظروف پخت غذا  28
  .جنس ظروف بايد ذكر شود  نوع ظروف پخت غذا  1

  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٦ 

 ويژگي هاي محصول نهايي     - غذايي باشد  درجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از           پستانك گول زن كودك  1
  . مطابقت داشته باشد2470بايد با استاندارد ملي ايران به شماره 

 ويژگي هاي محصول نهايي     - غذايي باشد  درجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از           سر پستانك كودك  2
  . مطابقت داشته باشد2468بايد با استاندارد ملي ايران به شماره 

29  
  

  ،پستانك گول زن
   و   سر پستانك 

  دندانگير كودك
  .كليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از درجه غذايي باشد  دندانگير كودك  3

  . بايد از نوع مجاز باشد مصرفي نخ و موم.جنس نخ ذكر شود  نخ دندان  1  نخ دندان  30

  مسواك  31
بــر اســاس گــروه ســني و (مــسواك  1

  )درجه سختي برس
 درجه   رنگدانه بخش در تماس با دهان و دندان از نوع          - نباشد pvcفيالمنت از جنس    

  . باشدغذايي

  خميربازي كودكان  32
  . مصرفي بايد از نوع مجاز خوراكي باشدرنگهاي  خميربازي كودكان  1

  
  

  )خانگي( غذاخوري ظروف چيني  33
 ويژگي هاي محصول نهايي     - غذايي باشد  درجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از           )خانگي( غذاخوريظروف چيني  1

   مطابقت داشته باشد1164 به شماره بايد با استاندارد ملي ايران
  

34  
   غذاخوريظروف شيشه اي

  )ظروف سفره(

ظروف ( غذاخوري   ظروف شيشه اي    1
  )سفره

 ويژگي هاي محصول نهايي     - غذايي باشد  درجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از         
   مطابقت داشته باشد5435بايد با استاندارد ملي ايران به شماره 

  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٧ 

     كودكبطري آب ميوه خوري  1
  

   غذايي باشددرجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از 

35  
  بطري آب ميوه خوري و
  بطري شيرخوري كودك  2  بطري شيرخوري كودك

  
  .  غذايي باشددرجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از 

  

  زبان پاك كن  36
  .  غذايي باشددرجهكليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از   زبان پاك كن  1

  

  .كليه مواد اوليه و بسته بندي بايد از درجه غذايي باشد  اخوريظروف سراميك غذ  1  ظروف سراميك غذاخوري  37

ــنايع      1 ــصوص ص ــصفيه مخ ــك ت نم
  غذايي

  نمك تصفيه خوراكي  38
  نمك تصفيه خوراكي يددار  2

 مصرف آن  -نمك مخصوص صنايع غذايي:  بر روي برچسب بسته بندي ذكر شود 
 هـر دو نـوع      اينوع نمك، درصد خلـوص بـر       -مجاز نمي باشد  به عنوان نمك خانوار   

ميزان يد و ذكـر توصـيه هـاي كميتـه           .  بسته بندي بايد ذكرشود    نمك روي برچسب  
IDDبر روي برچسب نمك يددار الزامي است .  

  
  
  

نمــك شستــشو مخــصوص صــنايع   1
  نمك شستشو خوراكي  39  غذايي

  نمك شستشو خوراكي يددار  2

  مصرف آن    -نمك مخصوص صنايع غذايي   : بر روي برچسب بسته بندي ذكر شود      
 نوع نمك، درصد خلـوص بـراي هـر دو نـوع             -نوارمجاز نمي باشد  به عنوان نمك خا   

ميزان يد و ذكـر توصـيه هـاي كميتـه           . نمك روي برچسب بسته بندي بايد ذكرشود      
IDDبر روي برچسب نمك يددار الزامي است .  

  نمك اسيدهاي مختلف  40
+ مختلـف    خـوراكي    نمك اسـيدهاي      1

  نوع آن
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

٨ 

    نشاسته خوراكي با ذكر منشاء آن  1  سته خوراكينشا  41

    گلوتن خوراكي با ذكر منشاء آن  1  گلوتن خوراكي  42

  گلوكز  43    گلوكز مايع    1
    گلوكز پودري  2
منشأ  + مايع+ نوع آن   + طعم دهنده     1

طبيعــــي، مــــشابه طبيعــــي،   (آن 
  )مصنوعي

  

 انواع طعم دهنده هاي مجاز خوراكي  44
ــده   2 ــوع آن + طعــم دهن ــودري+ ن + پ

طبيعــي، مــشابه طبيعــي، (منــشأ آن 
  )مصنوعي

  

ــوع آن + رنــگ خــوراكي   1 + مــايع+ ن
طبيعــي، مــشابه طبيعــي، (منــشأ آن 
  )مصنوعي

  

  

  رنگ هاي مجاز خوراكي  45
+ پـودري + نـوع آن    + رنگ خوراكي     2

طبيعــي، مــشابه طبيعــي، (منــشأ آن 
  )مصنوعي

  

  پايداركننده ها  46
اين ماده در محصوالتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كـه نـوع و ميـزان آن در                     اربردك+ پايداركننده  1

  . نوع ذكر شود-پروانه ساخت محصول نهايي ذكر شده باشد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري شماره

 

  امولسيفايرها  47
اين ماده در محصوالتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كـه نـوع و ميـزان آن در                     كاربرد+ امولسيفاير  1

  . نوع ذكر شود-حصول نهايي ذكر شده باشدپروانه ساخت م

  قوام دهنده ها  48
اين ماده در محصوالتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كـه نـوع و ميـزان آن در                     كاربرد + قوام دهنده  1

  . نوع ذكر شود-ه ساخت محصول نهايي ذكر شده باشدپروان

  اسيدهاي خوراكي  49
محصوالتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كـه نـوع و ميـزان آن در                اين ماده در      نوع آن+ خوراكياسيد   1

  .پروانه ساخت محصول نهايي ذكر شده باشد
  

٩ 
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