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برچسب گذاري تغذيه اي با نشانگرهاي رنگي در اين راهنما شامل موارد ذيل است:

گرم/ ميلي ليتر مواد غذايي كه سهم براي آنها100اطالعات مرتبط با ميزان انرژي بر اساس كيلو كالري در هر سهم ماده غذايي يا در  .1

 تعريف نشده است.

، قند ( كل قندهاي منو و دي ساكاريد به غير از پلي اولها) براسيد چرب ترانس،  لچربي كاطالعات مرتبط با ميزان نمك(كلريد سديم)،  .2

 گرم /ميلي ليتر مواد غذايي كه سهم براي آنها تعريف نشده است. 100حسب گرم در هر سهم مواد غذايي يا 

كننده باشد. براي مثال در مواردي تعداد سهم ماده غذايي موجود در بسته بندي به صورتي كه قابل تشخيص و قابل درك براي مصرف  .3

و از "اين اطالعات براي يك برش پيتزا ، يا يك همبرگر  "كه بسته بندي شامل چند سهم از ماده غذايي مربوطه است بايد ذكر شود كه

اين قبيل است.

 2تخصيص نشانگرهاي رنگي هر كدام از موارد ذكر شده در بند  .4

به طور هم زمان استفاده "اندك"، يا "متوسط"،  "زياد "همراه نشانگرهاي رنگي از لغات توصيفي  كنندگان يا واردكنندگان بايدتوليد  .5

كنند.

مراحل برچسب گذاري تغذيه اي با نشانگرهاي رنگي:

 اندازه سهم به صورت قابل تشخيص و درك براي مصرف كننده ( مثال يك همبرگر، يك چهارم برش كيك)تعيين شود. .1

 ر بسته بندي ماده غذايي مورد نظر مشخص شود.تعداد سهم موجود د .2

ده غذايي موردميلي ليتر ما 100گرم يا  100ميزان انرژي به كيلو كالري و نمك، چربي كل، اسيدچرب ترانس، و قند بر حسب گرم در هر  .3

باتعيين شود و مقادير در سهم ميلي ليتر بيشتر بود بايد ابتدا اين  150گرم يا  100نظرتعيين شود. در صورتي كه سهم ماده غذاي از 

بر اساس جدول،رنگ نارنجي يا سبز  براي انتخاب 100بر اساس ميزان در قرمز قرار نمي گرفت ستون قرمز مقايسه شود. اگر در ستون 

.تصميم گيري كرد

: نشانگر ميزان انرژي بايد بدون رنگ باشد.تبصره

نمك=  5/2است .  سديم *  5/2*فاكتور تبديل سديم به نمك 
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  روش تعيين گروه رنگي براي مواد غذايي جامد -  1جدول 
  

  زياد  متوسط  اندك  عبارت
  قرمز  نارنجي  سبز  نشانگرهاي رنگي

  ≤گرم  3>  گرم100گرم / 3≤  چربي كل
  گرم 100گرم / 5/17

  گرم/ اندازه سهم  21 >  گرم 100گرم / 5/17>

اسيدهاي چرب 
  ترانس

  ≤گرم 5/0>  گرم100گرم / 5/0≤
 گرم100گرم در2

  گرم در اندازه سهم  2>  گرم 100گرم در 2>

  ≤گرم 5>  گرم100گرم / 5 ≤  قند
  گرم 100گرم /  5/22

  گرم/ اندازه سهم27 >  گرم 100گرم/ 5/22>

  ≤گرم 3/0>  گرم 100گرم /  3/0≤ نمك (كلريد سديم)
  گرم 100گرم /  5/1

  گرم/اندازه سهم  8/1>  گرم 100گرم / 5/1>

  .شود مي استفاده هستند، گرم100از  بيشتر آنها در سهم اندازه كه غذايي مواد براي سهم ازهاند :نكته
  
  

  براي مواد غذايي مايعروش تعيين گروه رنگي  – 2جدول 
 

  زياد متوسط اندك  عبارت
  قرمز  نارنجي  سبز  نشانگرهاي رنگي

  ≤گرم  5/1>  ميلي ليتر100گرم / 5/1≤  چربي كل
  ترميلي لي 100گرم / 75/8

ميلي  100گرم / 75/8>
  ليتر

  گرم/ اندازه سهم 5/10 >

  ≤گرم 5/0>  ميلي ليتر100گرم /5/0≤  اسيدهاي چرب ترانس
 ميلي ليتر100گرم در2

  گرم دراندازه  سهم2 >  ميلي ليتر 100گرم در  2>

  ≤گرم 5/2>  ميلي ليتر100گرم / 5/2 ≤  قند
  ميلي ليتر 100گرم /  25/11

ميلي  100گرم/ 25/11 >
  ليتر

  گرم/ اندازه سهم5/13 >

  ≤گرم 3/0>  ميلي ليتر100گرم /  3/0≤  نمك(كلريد سديم)
  ميلي ليتر 100گرم /  75/0

ميلي  100گرم / 75/0 >
  ليتر

  گرم/ اندازه سهم  9/0 >

  شود مي استفاده هستند، ميلي ليتر150از  بيشتر آنها در سهم اندازه كه غذايي مواد براي سهم اندازه :نكته
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نشانگرهاي رنگي بايد در صفحه اصلي و به طور واضح و قابل رويت توسط مصرف كنندگان با استفاده از طراحي زير و رنگ هاي سبز، زرد : 2 تبصره
  و قرمز با كدهاي مربوطه (در زير نوشته شده است) در برچسب به نمايش گذاشته شود.

  
  : مارگارين 1مثال 

  
  

  ي: شير پاستوريزه كم چرب2مثال 

 


