نکاتی که درهنگام خرید و نگهداری انواع
فرآورده های تهیه شده از میوه باید به آن

دقت نمایید


اکثر فرآورده های یخی فاقد میوه می باشند لذا درج عکس
میوه بر روی برچسب فراورده ممنوع

توجه شود:

است.

 نام و نوع فرآورده ( به طور مثال :آب سیب ،نکتارسیب  ،نوشیدنی میوه ای سیب و ) ...
 -مواد تشکیل دهنده فرآورده و درصد آنها ( مانند:



تهیه شده از میوه برای فرآورده باز نشده است و در صورت باز

کنسانتره میوه ،آب  ،شکر و )...

شدن باید در یخچال نگهداری و در طول مدت زمان نوشته

 درصد آب میوه محتوی در فرآورده های دارای آبمیوه (مانند آب میوه و نکتار و نوشیدنی میوه ای و )...
-

دستور مصرف در شربت های میوه ای

-

تاریخ تولید و انقضای فرآورده

 پروانه ساخت و آرم سازمان غذا و دارو-

نحوه نگهداری نوشته شده بر روی برچسب

تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب انواع فرآورده های

شده بر روی برچسب مصرف شود.


با مشاهده هر گونه بادکردگی در پاکت آب میوه ،از مصرف آن
خودداری نمایید.



در صورت احساس طعم ترشیدگی و یا هرگونه طعم غیرمعمول
آن را مصرف ننمایید.



در صورت داشتن نشتی و یا هرگونه پارگی از مصرف آن
خودداری کنید.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز اطالع رسانی غذا و رسیدگی به شکایات موادغذایی و آرایشی -بهداشتی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی پارك ساعی ،کوچه آبشار ،پالك 74
تلفن گویا 87278 :داخلی  0136و 0132
فکس88002117 :
پست الکترونیكRD_DFD@SBMU.AC.IR :

سایت :

Rdmanagement.SBMU.AC.IR

تلفن گویا 84248 :داخلي  0136و 0132
تلفکس88002114
پست الکترونیک:
RD_DFD@SBMU.AC.IR
سایت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

با تعاریف آشنا شویم
آب میوه
آب میوه تغلیظ شده ( کنسانتره )
فرآورده اي كه از تغلیظ آب میوه تخمیر نشده به روشهاي مکانیکي
بدست آمده و با روشهاي فیزیکي نگهداري و بسته بندي مي گردد.

شربت
مخلوط شکر و آب و ماده اصلي شربت كه برحسب نوع شربت ميي
تواند كنسانتره میوه  ،آب میوه  ،سركه  ،عرقیات یا عصياره اياي
گیااي باشد و مي بایست به غلظت نهایي تعیین شده در استانيدارد
مربوطه برسد و فرآیند حرارتي را طي مي كند.

آب میوه اا در بازار در سه نوع عرضه
مي شوند:


فرآورده ای است که از آبگیری میوه سالم و رسیده و یا از رقییی
شدن آب میوه تغلیظ شده( کنسانتره میوه) یا پوره مییوه بیا آب
آشامیدنی به دست می آید و پس از پاستوریزاسیون بسته بینیدی
می شود.این فراورده دارای  366درصد محتوی میوه است.

نوشیدنی میوه ای بدون گاز
فرآورده ای است که از رقی شدن آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره
میوه) با آب آشامیدنی و شکر و رنگ دهنده طبیعی خوراکی ،طعم
دهنده طبیعی خوراکی(اسانس) به دست می آید .و پس از حرارت
دهی (پاستوریزاسیون) بسته بندی می شود.

نوشیدنی میوه ای بدون گاز دارای حداقل  22درصد محتوی
میوه است و سایر مواد متشکله آن آب و شکر و  ...می باشد.

آبمیوه های طبیعی
نوشیدنی های میوه ای


حداقل آب میوۀ محتوی نوشابۀ های میوه ای  26درصد و

نکتار
شدن درصد مشخصی آب میوه تغلیظ شده( کنسانتره میوه) یا پوره

میزان آبمیوه طبیعی در هرکدام از این
است.

نوشیدنی بر پایه عرقیات

میوه با آب آشامیدنی و شکیر بیه دسیت آمیده و پیس از

فرآورده ای است که از اختالط عرقیات،آب،افزودنی های مجاز

پاستوریزاسیون بسته بندی می شود.

و شیرین کننده ها به دست آمده و فرآیند حرارتی را طی کرده

نکتار میوه دارای حداقل  12تا  26درصد محتوی میوه است.

نکتارها

محصوالت متفاوت

فراورده اي است تخمیر نشده  ،ولي قابل تخمیر كه ازمخليوط كيرد
آب میوه و یا آب میوۀ بازسازي شده با آب  ،شکر و یا بيدو شيکير
بدست مي آید .نوشابۀ میو ه اي ممکن است ساده یا مركب باشد
.

در مورد میوه های ترش  2درصد است.
فرآورده ای است که از آبگیری میوه سالم و رسیده و یا از رقییی



نوشابه میوه ای

فراورده های آب میوه
منظور از فراورده های آب میوه  ،نوشیدنی های حاوی آب میییوه
مانند نوشابه میوه ای و نکتارمیوه است که ممکن است ساده (ییك
نوع آب میوه ) و یا مرکب ( مخلوط چند نوع آب میوه) باشد.

و مستقیماً جهت نوشیدن مصرف می گردند.

