برچسب تغذيه اي
عالوه بر اطالعات مربوط به پروانه سااخات و
پروانه بهداشتي ورود يكسري اطالعاات تاحات
عنوان برچسب تغذيه اي نيز بر روي محاصاو ت
درج ميشودكه توجه به آنها بسيار مهم اسات.
اين اطالعات كه بصاورت جادولاي بار روي
بسته بندي ها موجود است شامل ميزان كالاري،
كربوهيدرات ،پروتئين ،چربي ،ويتاامايان هاا و
مواد معدني موجود در مواد غذاياي اسات كاه
مي توان با استفاده از آن مواد غذايي بهاياناه و
مفيد را انتخاب و مصرف كرد .اين جداول بااياد
ممنوعيتها و محدوديتهاي مصرف ماده غذايي
را نيز به مصرف كنندگان اطالع رساني نمايد.
اميد است كه اطالعات فوق بتواناد انادكاي در
جهت تهيه محصو ت ايامان و مافاياد باه
مصرفكنندگان محترم ياري رساند.

فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
مجاز
و قابل مصرف رابشناسيم
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ه نگام خريد هرگونه

مواد غذايي و آشاميدني توليد داخل كشور و يا وارداتي

پروانه بهداشتی واردات

پروانه ساخت و پروانه بهداشتي ورود
محصو ت غذايي و آشاميدني را بشناسيم

هر محصول غذايي و آشاميدني تولياد داخال
بايد داراي اطالعات زير در برچسب خود باشد:

پروانه ساخت
پروانه ساخت هر محصول غذايي و آشامايادناي ،در
واقع اجازه ساخت آن محصول اسات كاه پاس از
بررسي مواد متشكله و اطمينان از سالمت آن باراي
مصرف جامعه ،از سوي وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشكي و يا دانشگاه هاي عالاوم پازشاكاي
مربوطه به كارخانه توليدكننده داخال كشاور ،داده
مي شود .در صورتي كه محصولي فاقد پروانه ساخات
باشد ،قابليت مصرف نادارد .شامااره ايان پارواناه
بايد روي برچسب محصول قيد گردد.

نام و نوع محصول
شماره پروانه ساخت محصول
سري ساخت
تاريخ توليد و انقضا
حجم يا وزن فرآورده
نام و نشاني كارخانه
مواد متشكله
شرايط نگهداري
ساخت كشور :ايران
آرم سازمان غذا و دارو

شماره پروانه بهداشتی ساخت
12/23568

به برچسب محصول دقت كنيد
پروانه بهداشتي ورود ،مجوز ورود هر محصول غذايي و
آشاميدني وارداتي به داخل كشور ،بعاد از باررساي
محصول و مدارك ارائه شده توسط شركت واردكننده
از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پازشاكاي
است .لذا كليه محصو ت خارجي بدون اين پروانه باه
عنوان كا ي قاچاق و تقلبي محسوب ميشود و مجوز
مصرف ندارد.

شماره پروانه بهداشتی واردات
494964132521

هر محصول غذايي و آشاميدني وارداتي بايد
داراي برچسب فارسي نويساي بااشاد كاه
اطالعات زير روي آن درج شده است:
نام و نوع محصول
شماره مجوز واردات از از وزارت بهداشت
نام شركت واردكننده
نام كشور توليدكننده
تاريخ توليد و انقضا
تذكراتي در خصوص نحوه مصرف فرآورده
خاص
آرم سازمان غذا و دارو

