برچسب گذاری چراغ راهنماي تغذيه اي

 -1آرم سازمان غذا و دارو

نشان دادن اطالعات مرتبط با :

 -2معيار و سهم قابل فهم و ارزيابي



ميزان نمک

 -3ميزان انرژي در هر سهم بر حسب كيلو كالري



چربي كل

 -4شاخصهاي مورد ارزيابي (مواد مغذي)



اسيدهاي چرب ترانس

 -5مقدار عددي و واحد اندازه گيري شاخص هاي مورد



قند

ارزيابي در اندازه سهم
 -6نشانگرهاي رنگي

چراغ راهنما به صورت برچسب روي مواد غذايي درج
مي شود و از سه رنگ سبز ،زرد و قرمز تشکيل شدده
است.

 -7راهنماي رنگ ها
 -8شماره پروانه بهداشتي توليد /ورود
اهداف برچسب گذاری چراغ راهنماي تغذيهاي
 ارتقاء اطالعات و كمک به انتخاب مواد غذايي

رنگ سبز نشان دهنده مفيد بودن ماده غذايدي ،زرد
نشان دهنده اخطار و احتياط و قرمز نشان دهدندده
مضر بودن آن ماده غذايي است.

 تقويت نظارت مردم بر مواد غذائي
 كنترل و كاهش نامحسوس تبليغات مواد غذائي مضر

معرفي بخشهای هشت گانه

 ارتقاي سالمتي و كاهش بيماري هاي مرتبط با غذا

نشانگر های رنگي تغذیه ای

4
2

5

1

آرايشي و بهداشتي
مجاز و قابل مصرف
را بشناسيم

معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
تلفن گويا 84248 :داخلي  6316و 6312

8

آدرس :تهران ،خيابان وليعصر ،روبروي پارك ساعي ،كوچه آبشار ،پالك 47
تلفن گويا 84248 :داخلي  6316و 6312
پست الکترونيکRD_DFD@SBMU.AC.IR :
سايت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

7

غذايي و آشاميدني،

مركز اطالع رساني غذا و رسيدگي به شکايات موادغذايي و آرايشي -بهداشتي

3
6

فرآورده هاي

پست الکترونيکRD_DFD@SBMU.AC.IR :

سايت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

هنگام خريد هرگونه مواد غذايي و آشاميدني
پروانه ساخت و پروانه بهداشتي ورود محصوالت
غذايي و آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي را بشناسيم
پروانه ساخت
پروانه ساخت هر محصول غذايي و آشاميدني ،آرايشي
و بهداشتي در واقع اجازه ساخت آن محصول است كه
پس از بررسي مواد متشکله و اطمينان از سالمت آن
براي مصرف جامعه ،از سوي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و يا دانشگاه هداي عدلدوم پدزشدکدي
مربوطه به كارخانه توليدكنندده داخدل كشدور ،داده
ميشود .در صورتي كه محصولي فاقد پروانه سداخدت
باشد ،قابليت مصرف ندارد .شماره اين پروانه بايد روي
برچسب محصول قيد گردد.

آرايشي و بهداشتي توليد داخل كشور و يا وارداتي
هر محصول غذايي و آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي توليد
داخل بايد داراي اطالعات زير در برچسب خود باشد:
نام و نوع محصول
شماره پروانه ساخت محصول
تاريخ توليد  ،انقضا و سري ساخت
حجم يا وزن فرآورده
نام و نشاني كارخانه
مواد متشکله
شرايط نگهداري
ساخت كشور :ايران

پروانه بهداشتي واردات
پروانه بهداشتي ورود ،مجوز ورود هر محصول غدذايدي،
آشاميدني و آرايشي و بهداشتي وارداتي به داخل كشور،
بعد از بررسي محصول و مدارك ارائده شدده تدوسدط
شركت واردكننده از سوي وزارت بهداشدت ،درمدان و
آموزش پزشکي است .لذا كليه محصوالت خارجي بدون
اين پروانه به عنوان كاالي قاچاق و تقلبدي مدحدسدوب
ميشود و مجوز مصرف ندارد.

شماره پروانه بهداشتي ساخت
10/23568
شماره پروانه بهداشتي واردات
494964132521

به برچسب محصول دقت كنيد
هر محصول غذايي و آشدامديددندي ،آرايشدي و
بهداشتي وارداتي بايد داراي برچسدب اصدالدت و
برچسب فارسي نويس شامل نام و نوع محدصدول،
شماره مجوز واردات از وزارت بهداشت ،نام شركت
وارد كننده ،نام شركت توليد كدندندده و ندحدوه
مصرف باشد.
تصویر برچسب اصالت
شماره سريال جعبه UID :

تاريخ انقضاء EXP:

باركد ميله اي GTIN :

سري ساخت LOT:

درج اين برچسب بر روي همه فرآوردههاي توليدي و
وارداتي از بهمن  33آغاز شده و به بانک اطدالعداتدي
متمركز سازمان غذا و دارو متصل و قابل پديدگديدري
ميباشد .اين برچسب بايد خوانا  ،با كيفيت ،غير قابل
جدا شدن و در محل مناسب بر روي جعبه نصب شده
باشد .هرگونه ايراد و خطاي احتماي در برچسبهداي
فوق در صورت گزارش پيگيري و مرتفع ميگردد.

