کذ هذرکFS/L-003:
تبریخ صذٍر90/5/24 :
ؽوبرُ ثبسًگزی00 :
تبریخ ثبسًگزی0 0 :

جوَْري اسالهي ايزاى
ٍسارت بْذاضت ،درهبى ٍآهَسش پشضكي
سبسهبى غذا ٍ دارٍ
ادارُ كل ًظبرت ٍارسيببي فزاٍردُ ّبي خَراكي ٍ آضبهیذًي

ضَابط ضیز خطك ٍيضُ تغذيِ ضیز خَاربعذ اس  6هبّگي

F o llo w o n F o rm u la
هزداد 0991

کویتِ ػلوی هؾَرتی ؽیز خؾک ٍغذای کَدک
ّیئت رئیغِ
دکتز هحوذػلی ًیلفزٍؽبى
دکتز غالهزضب خبتوی

عوت
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى هزکش عجی کَدکبى
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى

دکتز ػلی اکجز عیبری

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی ثیوبرعتبى هفیذ

اعضبي جلسِ

ًوبیٌذگی

دكتز ّذايت حسیٌي

ادارُ کل ًظبرت ثز هَاد غذایی آؽبهیذًی ،آرایؾی ٍ ثْذاؽتی

دكتز فزيذ ايوبى سادُ

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی -ثیوبرعتبى هفیذ

دكتز هلیحِ كذيَر

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى

دكتز آرش رضیذي
دكتز احوذرضب درستي هطلق
دكتز سعیذ حسیٌي

اًغتیتَ تحقیقبت تغذیِ ای ٍ صٌبیغ غذایی کؾَر
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى

دكتز اضزف سوبٍات

هزکش هذیزیت ثیوبریْب – ادارُ صًتیک

دكتز رٍيب خسزٍ خبٍر

ادارُ کل آسهبیؾگبّْبی کٌتزل غذاٍدارٍ

دكتز ًبّیذ رحیوي فزد

ادارُ کل آسهبیؾگبّْبی کٌتزل غذا ٍدارٍ

هٌْذط عببط دلیزج

ادارُ کل ًظبرت ثزهَادغذایی ،آؽبهیذًی  ،آرایؾی ٍ ثْذاؽتی

هٌْذط سَدابِ ضْسَاري هقذم

ادارُ کل آسهبیؾگبّْبی کٌتزل غذا ٍدارٍ

ضَاثظ ٍیضگیْبی ؽیز خؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَارثؼذ اس  6هبّگی
ّ - 0ذف
ثِ هٌظَر ثِ رٍس کزدى هؼیبرّبی ؽیز خؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَارثؼذ اس  6هبّگی ثزهجٌبی اعتبًذاردّب ی هلی ٍ ثیي
الوللی ٍ ثَهی عبسی آى ثزای اعفبل ثب تَجِ ثِ ؽزایظ خبؿ کؾَر ایزاى ایي ضبثغِ تذٍیي گزدیذُ اعت.
ٍ -2يضگیْبي ضیویبيي
 -0-2اًزصي
هیشاى اًزصی درصذ هیلی لیتز ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَار ثبس عبسی ؽذُ ثبیذ60تب  85کیلَ کبلزی ثبؽذ)12(.
 -2-2كزبَّیذرات
 -1-2-2هقذار کزثَّیذرات ًجبیذ کوترز اس  ٍ 9ثیؾرتز اس  15,3گرزم ثرِ اسای ّرز صرذ کیلَکربلزی پرَدر ؽیزخؾرک ثبؽرذ
ثغَریکِ تبهیي کٌٌذُ حذاقل %36کبلزی هصزفی ثبؽذ )12(.هقذار الکتَس ًجبیذ کوتز اس %70کل کزثَّیذرات ثبؽرذ 30.درصرذ
کل کزثَّیذرات ثبقیوبًذُ هیتَاًذ اس هبلتَس ،فزٍکتَس ،عبکبرس ٍ پلیوزّبی قبثل ّضرن گلرَکش (هبلتَدکغرتزیي ً ،ؾبعرتِ اس
پیؼ پختِ ؽذًُ/ؾبعتِ صالتیٌِ ؽذُ) تؾکیل ؽَد.
در صَرت اعتفبدُ اس گلَکش هقذار آى ًجبیذ اس  2گزم در  100کیلَ کبلزی تجبٍس ًوبیذ)4( .
 -3-2پزٍتئیي
هیشاى پزٍتئیي ثبیذ ثیي  1,8گزم تب  3,5گزم درصذ کیلَ کبلزی ٍ ترمهیي کٌٌرذُ 7,2-12درصرذ کرل کربلزی هصرزفی ثبؽرذ.
() 4 ،12
(هیشاى پزٍتئیي ; هقذار است × 6/25ثزای پزٍتئیٌْبی حبصل اس ؽیز گبٍ ٍ پزٍتئیي ّیذرٍلیشُ )
-2-3-2الگٍَهیشاى اعیذّب ی آهیٌِ ضزٍری در ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَار ثؼرذ اس 6هربّگی ثرزای هقربدیز هغربٍی
اًزصی ثبیذ ثزاثزثب حذاقل هیشاى اعیذّبی هَجَد در پزٍتئیي هزجرغ ( ؽریز هربدر ) ٍ ثرب درًظرز گرزفتي ؽبخصرْبی سیرزٍ
هغبثق جذٍل ؽوبرُ  1ثبؽذ .چٌبًچِ ًغجت هتیًَیي ثِ عیغتئیي ثیؾتز اس ً 3جبؽذ ثزای هحبعجِ هقربدیز اعریذّبی آهیٌرِ
هجوَع هخلَط هتیًَیي ٍعیغتئیي ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد ٍاگز ًغجت تیزٍسیي ثِ فٌیل آالًیي ثیؾرتز اس ً 2جبؽرذ هخلرَط
.فٌیل آالًیي ٍتیزٍسیي ثبیذ ثب ّن جوغ ؽًَذ ) 4، 5 ،6( .
 -4-3-2تٌْب اعیذّبی آهیٌِ عجیؼی ثِ ؽکل ایشٍهز  Lرا هیتَاى ثِ فزآٍردُ اضبفِ ًوَد)10(.

 -5-3-2ؽیز خؾکْبیی کِ دارای تَریي ثِ هیشاى حذاکثز 12هیلی گزم درصذ کیلَکبلزی ٍ  Lکبرًی تریي ثرِ هیرشاى حرذاقل
 1,2هیلی گزم درصذ کیلَکبلزی ثبؽٌذ  ،ارجحیت دارًذ )4ٍ5(.
جذٍل ؽوبرُ  -1هیشاى اعیذّبی آهیٌِ ضزٍری درپزٍتئیي ؽیز هبدر
ًبم اعیذ آهیٌِ

کیلَ صٍل mg/100

کیلَ کبلزی mg/100

عیغتئیي

9

38

ّیغتیذیي

10

40

ایشٍلَعیي

22

90

لَعیي

40

166

لیشیي

27

113

هتیًَیي

5

23

فٌیل آالًیي

20

83

تزئًَیي

18

77

تزیپتَفبى

8

32

تیزٍسیي

18

76

ٍالیي

21

88

ًَ 4-2كلئَتیذّب:
چٌبًچِ ًَکلئَتیذ ثِ ؽیز خؾک اضبفِ ؽَد ًَع ٍ هیشاى آى ًجبیذ اس  5هیلری گرزم در  100کیلرَ کربلزی تجربٍس ًوبیرذ .اگرز
حذاکثز هحتَاّبی ًَکلئَتیذ افشٍدُ ؽَد ثبیذ ًَع ٍ هیرشاى آًْرب هغربثق جرذٍل ؽروبرُ  2ثبؽرذ. .ؽریز خؾرکی کرِ حربٍی
ًَکلئَتیذ ثبؽذ  ،ارجحیت دارد)4 ، 5 ،6( .

جذٍل ؽوبرُ 2

حذاکثزهیشاى ًَکئَتیذ هصزفی

ًبم ًَکلئَتیذ

Mg/100 kcal

Mg/ 100 kj

عبیتیذیي  5هٌَ فغفبت

2,5

0,60

یَریذیي  5هٌَ فغفبت

1,75

0,42

آدًَسدیي  5هٌَ فغفبت

1,50

0,36

گَاًشیي  5هٌَ فغفبت

0,50

0,12

ایٌَسیي  5هٌَ فغفبت

1,00

0,24

 -5-2چزبي
هقذار چزثی در ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیزخَار ثؼذ اس  6هبّگی ثبیذ اس  4تب 6گزم در صذ کیلَ کبلزی ٍ تربهیي کٌٌرذُ -54
 36درصذ کل کبلزی هصزفی ثبؽذ) 4،2،1، 5 ،6( .
 -1-5-2هیشاى اعیذ لیٌَلئیک ثبیذ حذاقل  300هیلی گزم ٍ حذاکثز 1200هیلی گزم در صذ کیلَ کبلزی خَراک ؽریز خرَار 2
ثبؽذ)4،2، 5 ،6( .
 -2-5-2هیشاى اعیذ آلفب لیٌَلٌیک حذاقل  50هیلی گزم در  100کیلَ کبلزی ثبؽذ.
ً -3-5-2غجت هیشاى اعیذ لیٌَلئیک ثِ اعیذ آلفب لیٌَلٌیک ثبیذ ثیي  5تب  15ثبؽذ) 4،1 ، 5 ،6( .
-4-5-2حذاکثز هیشاى اعیذّبی چزة هیزعتیک ٍ لَریک ثبیذثِ تٌْبیی یب در هجوَع %20کرل اعریذّبی چرزة ثبؽرذ، 5 ،6(.
)4،1
 -5-5-2هیشاى اعیذّبی چزة تزاًظ ًجبیذ ثیؾتزاس  %1کل چزثی ثبؽذ)12-10( .
 -6-5-2ثِ ػٌَاى هٌجغ چزثی اس رٍغي کتبى یب ثشرک( ثِ دلیل هقذار سیبد اعیذ لیٌَلٌیرک ثرِ هیرشاى ثریؼ اس  ٍ (%50رٍغري
کٌجذ ( ثِ دلیل ٍجَد تزکیجبت فٌلیک ) ًجبیذ اعتفبدُ ؽَد) 4،1 ، 5 ،6( .
 -7-5-2اس چزثی حیَاًبت حزام گَؽت ًجبثذ اعتفبدُ گزدد)12-10 (.
 -8-5-2حذاکثز  %10کل چزثی ؽیز خؾک هیتَاًذ اس چزثی ؽیز( خبهِ ) ثبؽذ )12 -10 (.

 -9-5-2هیشاى اعیذّبی چزة ثب سًجیزُ ثلٌذ چٌذ غیز اؽجبع ًجبیذ ثیؼ اس هقبدیز سیز ثبؽذ ) هیشاى  LCPUFAثزای ؽریز
خؾکْبی ٍارداتی ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ ) .
 -1-9-5-2هیشاى n-3 LCPحذاکثز  %1کل هحتَای چزثی ثبؽذ.
-2-9-5-2هیشاى n-6 LCPحذاکثز  %2کل هحتَای چزثی ثبؽذ( اعیذ آراؽیذًٍیک حذاکثز  %1کل هحتَای چزثی ثبؽذ)
 -3-9-5-2هقذار ً EPAجبیذ ثیؾتز اس  DHAثبؽذ ٍهقذار ً DHAجبیذ ثیؾتز اس هقذار  n-6 LCPثبؽذ.
 -10-5-2هیشاى اعیذ ارٍعیک ًجبیذاس 0. 2درصذ کل هحتَی چزثی تجبٍس ًوبیذ .
تجصزُ  :1ثزای ؽیزّبی ٍارداتی اعیذّبی چزة چٌذغیز اؽجبػی ثبیذ اضبفِ ؽَد
تجصزُ ّ : 2وِ تَلیذ کٌٌذگبى داخل کؾَر ثزای ؽریز خؾرک ّربی ٍیرضُ تغذیرِ ؽریز خرَار ثؼرذ اس 6هربّگی
حذاکثز یکغبل پظ استبریخ تصَیت ًْبیی ایي ضبثغِ فزصت دارًذ کِ  LCPUFAاضبفِ ًوبیٌذ .
ٍ -6-2يتبهیٌْب
هقذار ٍیتبهیٌْب ثِ اساء ّز صذ کیلَ کبلزی ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیزخَار ثؼذ اس 6هبّگی هغبثق جذٍل ؽروبرُ 3
ثبؽذ .
() 4،1 ، 5 ،6
جذٍل ضوبرُ  9ـ هیشاى ٍيتبهیٌْب در صذ كیلَكبلزي
حذاقل

حذاكثز

ًَع ٍيتبهیي

60هیکزٍگزم رتیٌَل

180هیکزٍگزم رتیٌَل

(ٍ200احذ ثیي الوللی)

(ٍ 600احذ ثیي اهللی )

یک هیکزٍگزم کَلِ کلغیفزٍل

 3هیکزٍگزم کَلِ کلغیفزٍل

(ٍ40احذ ثیي الوللی )

( ٍ 120احذ ثیي الوللی )

ٍیتبهیيC

 10هیلی گزم

30

ٍیتبهیي (Eثزحغت)TE-α

0,5هیلی گزم

5

ٍیتبهیيK

 4هیکزٍگزم

25

ٍیتبهیيB 1

 60هیکزٍگزم

300

ٍیتبهیيB 2

 80هیکزٍگزم

400

ٍیتبهیيB 6

 35هیکزٍگزم

175

ٍیتبهیيB 12

0,1هیکزٍگزم

0,5

ًیبعیي

300هیکزٍ گزم

1500

اعیذ فَلیک

 10هیکزٍگزم

50

اعیذ پٌتَتٌیک

 400هیکزٍگزم

2000

ٍیتبهیي H

 1,5هیکزٍگزم

7,5

ٍیتبهیي A
ٍیتبهیيD

کَلیي*

 7هیلی گزم

50

هیَایٌَسیتَل*

 4هیلی گزم

40

تجصزُ:
* اضبفِ کزدى کَلیي ٍ هیَ ایٌَسیتَل ثِ ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَار ثؼذ اس  6هبّگی اختیبری اعت.

 -7-2هَاد هعذًي
هقذار هَاد هؼذًی ثِ اسای ّز صذ کیلَکبلزی ؽیزخؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَارثؼذ اس  6هبّگی ثبیذ هغربثق جرذٍل ؽروبرُ 4
ثبؽذ() 4،1 ، 5 ،6

جذٍل ضوبرُ  4ـ هیشاى هَادهعذًي در صذ كیلَ كبلزي ضیزخطك

ًبم هبدُ هعذًي

حذاقل

داكثز

عذین

 20هیلی گزم

 60هیلی گزم

پتبعین

 60هیلی گزم

 160هیلی گزم

کلزیذ

 50هیلی گزم

 160هیلی گزم

کلغین

 50هیلی گزم

140هیلی گزم

فغفز

 25هیلی گزم

 90هیلی گزم

هٌیشین

 5هیلی گزم

 15هیلی گزم

آّي

 1هیلی گزم

 2هیلی گزم

رٍی

 0,5هیلی گزم

1,5هیلی گزم

هظ

 35هیکزٍگزم

 100هیکزٍگزم

هٌگٌش

 1هیکزٍگزم

 100هیکزٍگزم

یذ

 10هیکزٍ گزم

50هیکزٍگزم

علٌین

 1هیکزٍ گزم

 9هیکزٍگزم

فلَرایذ*

-

100هیکزٍگزم

* -افشٍدى فلَرایذثِ ؽیز خؾک ٍیضُ تغذیِ ؽیز خَار ثؼذ اس 6هبّگی هجبس ًیغت .در ّز صَرت هیشاى هحتَای آى ًجبیرذ
اس 100هیکزٍگزم ثیؾتزثبؽذ.
ً -1-7-2غجت کلغین ثِ فغفز در ؽیزخؾک ًجبیذ کوتزاس  ٍ 1ثیؾتز اس  2ثبؽذ

 3-7-2هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْب افشٍدُ ؽذ ُ ثبیذ ا سفْزعرت پیؾرٌْبد تزکیجربت هرَاد هؼرذًی ٍ ٍیتبهیٌْرب عجرق اعرتبًذارد
کذکظ جلذ چْبرم  1979 CAC/ GL- 10تجذیذ ًظز عبل  1994کِ در پیَعت ة اعتبًذارد هلری ایرزاى ثرِ ؽروبرُ -1
 2202آٍردُ ؽذُ اًتخبة گزدد.

ٍ-8-2يضگیْبي هیكزٍبي
هؾخصبت هیکزٍثی ؽیزخؾک در یک گزم هحصَل ًْبیی هغبثق جذٍل ؽوبرُ  3ثبؽذ)10(.
جذٍل ضوبرُ  9ـ ٍيضگیْبي هیكزٍبي در يك گزم ضیزخطك
Cfu/g
ًبم هیكزٍارگبًیسن
ببكتزيْـــبي هشٍفیلیـــك ّـــَاسي در0×014 91
()0

درجِ

اًتزٍببكتزيبسِ

01

سبلوًَال

هٌفي

استبفیلَكَكَط اٍرئَط

()2

ببسیلیَط سزئَط

هٌفي
2

0×01

كلستزيذيَم احیب كٌٌذُ سَلفیت

01

كپك ٍ هخوز

51

اضزضیب كلي

هٌفي

()1درصَرت اعتفبدُ اس پزٍثیَتیکْب در تَلیذ هحصَل ثبیغتی ثبکتزیْبی آلَدُ کٌٌذُ هشٍفیلیک درًظزگزفتِ ؽًَذ
()2آسهبیؼ ثبکتزیْبی اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط  ،ثبعیلَط عزئَط ٍکلغتزیذیَم احیب کٌٌرذُ عرَلفیت درصرَرت رػبیرت
کبهل ؽزایظ ثْذاؽتی عجق کذکظ جذیذ  2008الشاهی ًخَاّذ ثَد.
 -9-2پزٍببيَتیكْب)probiotics(:
در صَرت اعتفبدُ اسپزٍثبیَتیکْب تٌْب پزٍثبیَتیکْبی تَلیذ کٌٌذُ فرزم ( L)+اعریذ الکتیرک هری تَاًرذ هصرز
ؽَد )5(.هیشاى پزٍثبیَتیکْب ثبیذ حذاقل  cfu/g 1× 107ثبؽذ .
یبد آٍری:
ثبکتزیْبی ّبگذار ًجبیذ ٍارد عیغتن ؽَد.

 01-2پزُ ببيَتیكْب()Prebiotics

در صَرت اعتفبدُ اس فزٍکتَالیگَعبکبریذّب ٍ گربالگتَ الیگَعربکبریذّب هیرشاى آًْرب ًجبیرذ اس 0,8گرزم در  100هیلری لیترز
ثصَرت تزکیجی اس  %90الیگَگبالکتَسیل – الکتَس ٍ  %10الیگَفزٍکتَسیل عبکبرٍس ثب ٍسى هَلکَلی ثبال تجبٍس ًٌوبیذ)4(.
 -00-2فلشات سٌگیي:
حذاکثز هیشاى عزة در خَراک آهبدُ هصز

ثبیذ  0,02هیلیگزم در کیلَگزم ثبؽذ)11ٍ5(.

 -02-2هبيكَتَكسیي ّب:
حذاکثزهیشاى آفالتَکغیي  M1پظ اس آهبدُ عبسی هحصَل ثبیذ  ppb 0,01ثبؽذ(.اعتبًذارد هلی ایزاى ثرِ ؽروبرُ – 5925
ایي اعتبًذارد در حبل تجذیذ ًظز هی ثبؽذ)11ٍ13().
 -09-2بزچسب گذاري:
ثزچغت گذاری ؽیزخؾک ثبیذ هغبثق دعتَرالؼول ؽوبرُ  FS/I-005ثبؽذ.
 -04-2هالهیي
کلیِ ؽیز خؾکْب ی ٍیضُ تغذیِ ؽیزخَار ثبیذ دارای گَاّی ػذم آلَدگی ثِ هالهیي اسآسهبیؾرگبّْبی هؼتجرز ٍ ثریي الوللری
هَرد تبئیذ ٍسارت ثْذاؽت،درهبى ٍآهَسػ پشؽکی ثبؽرٌذ .حرذاکثزهیشاى هجربس هالهریي در حربل حبضرز  1هیلری کرزم در
کیلَگزم هی ثبؽذ.
 -05-2ببقیوبًذُ آفت كص ّب
هجوَػِ آفت کؼ ّبی هَجَد درخَراک آهبدُ هصز

ثبیذ عجق جذٍل ؽوبرُ ٍ 4حذاکثز  0,01هیلری گرزم در کیلرَ گرزم

ثبؽذ()4
جذٍل ؽوبرُ  -4حذاکثز آفت کؼ ّبی هجبس

)Maximum residue level (mg/kg

Chemical name of the substance

0.006

Causafos

0.006

Demeton – S-methyl sulfone/oxydemetonmethyl(individually or combined, expressed
)asdemeton-S-methyl

Ethoprophos
0.008

Fipronil(sum of fipronil & fiprinil-

0.004

desulfinyl,expressed as fipronil)
Propineb/propylenethiourea(sum of

0.006

propineb&propylenethiourea

.آفت کؾْبی سیز ًجبیذ در هحصَالت کؾبٍرسی ثکبر رفتِ درتَلیذ ؽیز خؾک اعفبل هَرداعتفبدُ قزار گیزد
)4( )5 ُ(جذٍل ؽوبر

 آفت کؾْبی غیز هجبس-5 ُجذٍل ؽوبر

Chemical name of the substance (residue definition)

Disulfoton( sum of disulfoton,disulfoton sulfoxide & disulfoton sulfone expressed as
disulfotone)
Fensulfothion(sum of fensulfothion, its oxygen analogue and their sulfones,expressed as
fensulfothion)
Fentin,expressed as triphenyltin cation
Haloxyfop(sum of haloxyfop,its salts and esters including conjugates , expressed as
haloxyfop)
Heptachlor and trans-heptachlor epoxide,expressed as heptachlor
hexachlorobenzene
Nitrofen
Omethoate
Terbufos (sum of terbufos,its sulfoxide and sulfone,expressed as terbufos)
Aldrin and dieldrin,expressed as dieldrin
Endrin

: ُتبصز
. ثبؽذ2202-2 ُثقیِ ٍیضگیْبی ؽیز خؾک تکویلی ثبیذ هغبثق اعتبًذارد هلی ایزاى ثِ ؽوبر
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