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 پیش گفتار

 
 

تر مصـرف کننـدگان بـه    امروزه با توجه به اهمیت سالمت و کیفیت مواد غـذایی و توجـه هـر چـه بیشـ              
سالمتی بیشتر محصوالت و رفع نیاز های بدن از راه مصرف مواد غذایی مناسب و سـالم و از طرفـی بـه                       
دلیل کمبود ریز مغذی ها در جوامع انسانی بخصوص در برخی از دوره های زنـدگی اسـتقبال از تولیـد،                     

ان علوم تغذیه نیز یکی از بهترین       از نظر متخصص  . واردات و مصرف غذاهای غنی شده رو به افزایش است         
راه های دریافت ریز مغذی ها و افزایش دریافت مواد مغذی ضروری با کمترین عوارض جانبی و بصورت                  

با این وجود ، رعایت نکـاتی در        . گسترده در سطح جامعه غنی سازی مواد خوراکی و آشامیدنی می باشد           
دف حفـظ سـالمت مصـرف کننـدگان و عـدم بـروز              هنگام تولید و یا مصرف مواد غذایی غنی شده با هـ           

لذا با توجه به رسـالت وزارت بهداشـت در          . مسمومیت ناشی از مصرف این اقالم ضروری به نظر می رسد          
حفظ سالمت افراد جامعه و نیز نظارت بر واردات و تولید مواد غذایی ، ضوابط و مقررات اجرایـی مربـوط              

سط اداره کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی ، آرایشـی و            به غنی سازی مواد خوراکی و آشامیدنی تو       
 .بهداشتی تهیه و تدوین گردیده است

ــذایی                           ــواد غـ ــازی مـ ــوه و روش غنـــی سـ ــر شـــده در خصـــوص نحـ ــا توجـــه بـــه مطالـــب ذکـ بـ
 ، منتشر شـده  8537 به شماره   " آئین کار    - افزودن مواد مغذی ضروری به مواد خوراکی       " در استاندارد 

توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران ، در ایـن ضـابطه سـعی شـده اسـت کـه بیشـتر در                         
 . خصوص نحوه اجرا و نظارت کارشناسان وزارت بهداشت و نیز مقادیر مجاز ریز مغذی ها توجه شود

ه است که این آئین نامه با توجه به شرایط موجود و نیاز های جامعه ایرانی و با نگاه و تاکیدی                     تالش شد 
 . بر استاندارد های بین المللی و استاندارد داخلی  تهیه و تدوین گردد
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 : و اصطالحاتفی تعار
 fortification)(: غنی سازی 

سـطوحی بـاالتر از     ی در   یزمغذی ضروری به مـواد غـذا      ی چند ر  ایک  یغنی سازی عبارت است از افزودن       
ری و اصـالح کمبـود      یشگی، به منظور پ   ا وجود ندارد  وجود دارد، کم است ی    عی در غذا    یآنچه که بطور طب   

  . 1ت وجود داردیا گروه های خاصی از جمعیمغذی که در کل جامعه و زریا چند ماده یک یناشی از 
 

   ( Food Vehicle ) ییحامل غذا
 .ه ماده مغذی به آن افزوده می شودی کی غذابارت است ازع 

 
   (Fortificant) غنی کننده

 .ی اضافه می شودی که با هدف غنی سازی به حامل غذاز مغذی ضرورییا ریعبارت است از ماده مغذی  
 

 : می باشد  امروزه غنی سازی به دو صورت 
 نمکا  ی ک و اسید فولی   غنی سازی آرد با آهن    به عنوان مثال     )  Mandatory( در قالب طرح های ملی    

      صـورت ی  ید مـواد غـذا    یـ و بـا انتخـاب کارخانجـات تول        )  Discretionary( اریی اخت  در قالب     و دیبا  
 .ردیمی گ

 
 

 : در قالب طرح های ملی ه برای غنی سازییاصول پا
، نوع غذای انتخاب    هازمغذی  یامات کشور در مورد نوع و مقدار ر       ت مق ید با مسئول  یغنی سازی با   

جامعـه هـدف و الگـوی        ه ای خـاص   یـ ح مشـکالت تغذ   ی اساس تصح   بر  و شده برای غنی سازی   
 .ردیی هر منطقه صورت گیمصرف غذا

 
چنـد گـروه از جامعـه       ا  یـ ک  یزمغذی خاصی در    یافت ر یاز به در  یست شواهدی مبنی بر ن    یمی با  

از کمبود و   ناشی  نی  یا تحت بال  ینی  یق وجود شواهد بال   ین امر ممکن است از طر     یا. موجود باشد 
جامعه ماری ناشی از کمبود آن در سطح        یزمغذی که احتمال بروز ب    یک ر یر کم   یافت مقاد یا در ی

 . اثبات گرددش می دهد، را افزایییر در عادات غذاییبه علت تغ

                                                                          
  Notrification و Enrichment ، Added with  معادل لغاتی چون ( Fortification)در حال حاضر غنی سازی -1

  . می باشد



٤ 

 
د توسـط جامعـه تحـت خطـر کمبـود         یـ زمغذی انتخاب می شود با    یی که به عنوان حامل ر     یغذا 

 .مصرف شود
 

 زمانی که توسـط    -ری از کمبود آن   یشگیا پ ید برای بهبود    ی به غذا با   زمغذی افزوده شده  یمقدار ر  
 . کافی باشد-جامعه  تحت خطر مصرف می شود

 
 

 لحاظ  )اری  در قالب طرح های ملی یا اختی      ( د برای انجام هر نوع غنی سازی      یر با یط ز یشرا
 :شود
ری بـه مـواد   یگـر در مقـاد  یی دیها در منابع غـذا د با توجه به وجود آنیزمغذی های ضروری با یر 

مغـذی در   ز ری ا نامعلوم آن مـاده    یش از اندازه و     یبمقدار  افت  یی اضافه شوند که منجر به در      یغذا
 .افراد مصرف کننده نشوند

 
کـی  یت هـای تکن   ین مصرف آن در جامعه بوده و محدود       زاید بر اساس م   یانتخاب غذای حامل با    
 .رندی قرار گز مد نظرین

 
سـم  یان آور بـر متابول   ید به نحوی باشد که موجب اثرات ز       یی با یزمغذی ها به مواد غذا    یافزودن ر  

 .ا بروز عوارض جانبی نگردندیر مواد مغذی و یسا
 

افـت  یکی از غذای مصرف شده قابـل در یولوژید از نظر ب  یی با یز مغذی افزوده شده به ماده غذا      یر 
 .باشد

 
ل رنگ، طعم ،    یاز قب  ( ییغذامواد  ات  یری در خصوص  یید تغ یای نب یزمغذی به مواد غذا   یافزودن ر  

 را بطـور    مـواد غـذایی   زمان مانـدگاری    د  ین نبا یجاد کند و همچن   یا ) فرآیند تولید ت و   یبو ، ماه  
 . ار مهم می باشدی مورد غنی سازی با مواد معدنی بسن امر معموال دریا .محسوسی کاهش دهد

 
  ی در جهـت غنـی سـازی آن بـه نحـو درسـت و مطلـوب            یی و امکان فرآوری ماده غـذا      تکنولوژ 

 .موجود باشد
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ع و  یـ نـدهای فـرآوری، نگهـداری ، توز       ید به نحوی باشد که در طی فرآ       یز مغذی ها با   یافزودن ر  
ط ی در محـ   B12نیتـام ی به عنـوان مثـال و      ا حذف نگردند  یب  یدار بوده و تخر   ی در غذا پا   مصرف
 .دار می باشدیدی ناپایهای اس

 
اهی مصـرف کننـده در مـورد        ا گمر یب  ید به نحوی باشد که موجب فر      یذی ها نبا  زمغی افزودن ر  

 .ی آن محصول گرددیارزش غذا
 

د یـ  افـزوده شـده بـه غـذا با        ز مغـذی  یـ ر ر یت مقاد یفیش و کنترل ک   یری ،پا یروش های اندازه گ    
 .   باشدرامکان پذید کننده و سازمان ناظر در دسترس و یتولق یازطر

 
ز مغذی از مواد غذایی که بـه عنـوان حامـل انتخـاب مـی شـود بایـد ثابـت و                       مقدار دریافت ری   

 .یکنواخت بوده و مقادیر حداکثر و حداقل میزان دریافت مشخص باشد
 

ن یـ ا مصـرف بـاالی ا  ش از حد در افراد ب ید به نحوی باشد که موجب جذب ب       یزمغذی با یمقدار ر  
 .محصوالت نگردد

 
 :گرددن و تعییست لحاظ ی سه نکته اساسی می با در غنی سازی 

 ی به عنوان حامل یانتخاب نوع ماده غذا -1
 انتخاب مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی -2
 مقدار مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی -3

 
 :نکاتی که می بایست در  غنی سازی های در قالب اختیاری مد نظر قرار گیرند

 
 : سازی در غنیبه عنوان حاملی ی انتخاب نوع ماده غذا -1 

و             افـزودن مـواد مغـذی ضـروری      و ردیـ گ ذاهای فـرآوری شـده صـورت مـی    عمومـا در غـ   غنـی سـازی  
 :ر ممنوع می باشدی زیمواد غذایز مغذی ها به یر

   و غالتجات ، حبوباتیوه ها ، سبزیر می نظمحصوالت کشاورزی خام  -
 جات ادویه و  چای ، قهوه و کاکائو ای چون غذاهای فرآوری شده  -
 آشامیدنی آب  -
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 هـای گوشـتی     وردهآفـر ز   نیـ  گو، تخم مرغ و   یان ، ماهی، م   ی، ماک  قرمز ر گوشت یغذاهای خام نظ   -
 ...س، کالباس ، همبرگر و یحاصل از آنها چون سوس

  گـرم از فـرآورده  100ا یـ  و  serving sizeگرم به ازاء  لیی م450ش از یم بیی با سدها غذا  -
   .ص نشده است آنها مشخserving size هایی که 

                                              مه کنسرویغذاهای کنسروی و نی -
ی که  یورده ها آا فر ی گرم و    2ش از   ی چرب ترانس ب   د های ی اس  و  اشباع دهای چرب  اسی غذاهای با  -

ن مـی   ید های چرب ترانس تـام     یا اس ی اشباع و    د های چرب  اسیژی آنها از    ر درصد ان  15ش از   یب
 شده  بجز موارد استثناء.گردد

   .باشد) د ها مونو و دی ساکاری( ه از انرژی آنها حاصل از قندهای ساد% 30ش از غذاهایی که بی -
 ...پس و فرآورده های حجیم شده نظیر اسنک ها ، چی -
 

 
 انتخاب مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی -2   

 :م می شوندیدسته تقس دو اری به غذا افزود بهیت معدنی را که می توان به شکل اخن ها و موادیتامیو   
 

ی یت بـاال یـ ا محـدوده امن یـ رات جانبی از آنها گزارش نشـده و  ی که اثیز مغذی هایر : Aدسته   
: ر  نظیـ نی دارند اما اثرات جانبی جدی از آنها گزارش نشده است     یت پائ یا محدوده امن  ی و   شتهدا
 ، بتاکـاروتن،    Cن  یتـام ی ، و  12Bن  یتـام ین ، و  یوتیـ ک ، ب  یـ د پانتوتن ین ، اسـ   یبوفالوین ، ر  یامیت
    نیاسیو ن Eن یتامی ، و6Bن یتامیو

 
امکـان   ارییدر غنی سازی های اخت     اما   شتهی که اثرات جانبی جدی دا     یزمغذی ها یر : Bدسته   

ک یـ م، فولیکلسـ :  وجـود نـدارد   افزوده شـده  ریدر مقاد(Over dose) ش از حد آنها یجذب ب
   Dن یتامی و وومیزید، منیاس

       ی اضـافه  یدر قالـب طـرح هـای ملـی بـه مـواد غـذا              ی که   یز مغذی ها  ین دو گروه افزودن ر    یاز ا  
 .د ممنوع می باشدی و ر آهنیی شوند نظم
 . آمده استدوست یی در پیبه مواد غذان ها وامالح قابل افزودن یتامینوع و

 
 مقدار مواد مغذی ضروری با هدف غنی سازی -3

حـداقل  ن اساس   یبر ا . وست الف آمده است   یز مغذی ها در پ    یمواد مغذی ضروری و ر    افزودن  ر قابل   یمقاد
عی موجود در آن فرآورده یمقدار طب ( وده شده جهت غنی سازی      ز مغذی های افز   یک از ر  یمقدار کل هر    
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 درصـد  C 20و برای ویتامین  )  RNI  مرجعبر اساس(  daily value درصد 5) مقدار اضافه شده + 
 در آنها تعیـین نشـده   Serving size گرم از فرآورده هایی که 100و یا Serving size ازاء مقدار به 

 .است
  مرجـع بـر اسـاس  (   daily valueصـد   درA ،  20زمغذی های موجود در دسـته  یر حداکثر مقدار  -

RNI(    و برای ویتامینC 50به ازاء مقدار   - درصد Serving size ورده هـایی   گرم از فـرآ 100و یا
سـت مقـدار   یعنـی مـی با  ی. ی می باشدیدر فرآورده نها  - در آنها تعیین نشده استServing sizeکه 

 در  20ی آن ایعی موجود در فرآورده مقدار نهـ      یطبقابل افزودن به نحوی محاسبه شود که همراه با مقدار           
 .صد باشد

  مرجـع بـر اسـاس  (    daily value در صـد  B  10زمغذی های موجود در دسـته  یر  حداکثر مقدار-
RNI(   -  به ازاء مقدار Serving size گرم از فرآورده هـایی کـه   100و یا Serving size  در آنهـا 

ست مقدار قابل افزودن بـه نحـوی محاسـبه          یعنی می با  ی. ی می باشد  یدر فرآورده نها   -تعیین نشده است  
 . در صد باشد10ی آنیعی موجود در فرآورده مقدار نهای همراه با مقدار طبشود که

 
 مرجع مقادیر توصیه شده دریافت ویتامین ها و امالح جهت غنی سازی های اختیاری

 با توجه به انجام مطالعات جامعه نگـر و بـر اسـاس    ( RNI2 )مقادیر توصیه شده دریافت ریز مغذی ها 
آن را  % ) 97 (وه  ویژگی های سنی و جنسی به نحوی تعریف می گردد که اکثریت افراد سالم در هر گـر                 

تغذیه ای  صورت گرفته توسط انستیتو تحقیقات      در ایران نیز با توجه به بررسی های         . دریافت می نمایند  
 ). پیوست ب  (  محاسبه شده است سال سن18 برای افراد باالی  این مقادیررو صنایع غذایی کشو

مین ها در ایران بـا مقـادیر سـفارش           امالح و ویتا    برخی به دلیل مشابهت زیاد مقادیر محاسبه شده برای       
و با توجه به اهمیت تعیـین مرجـع مقـادیر دریـافتی      ( WHO ) شده از سوی سازمان جهانی بهداشت

توصیه شده ریزمغذی ها در غنی سازی مواد غذایی در جهت جلوگیری از جذب بیش از حد آنها و بـروز                   
افت روزانه ویتامین ها و امالح برای هر فرد مقادیر سفارش شده دری وارض ناخواسته ناشی از آن، مرجع       ع

 زمان جهانی بهداشت تعیین مـی گـردد       به ازاء گروه های سنی و جنسی بر اساس مقادیر توصیه شده سا            
       ).پیوست ج (
 
 :ت کنندمواد غذایی غنی شده می بایست رعایدی نکاتی که کارخانجات تولی   
بـه   ن مواد   یش و کنترل گردد چرا که ا      یست با دقت پا   یی می با  ین ها و امالح به مواد غذا      یتامیافزودن و   

ار یاز، بسـ  یـ ار کم مـورد ن    یر بس یدر مقاد  حساس بوده و  ...  ون ، حرارت ، نور و       یداسیشدت نسبت به اکس   

                                                                          
٢  Recommended Nutrient intake 
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ر افـزوده   یوده می شوند عالوه بر کنترل مقـاد       ار اندکی افز  یر بس یی در مقاد  ی و به مواد غذا    می باشند فعال  
دی یـ رخانجـات تول   کا لذا. ی حامل پخش شوند   یکنواخت در کل ماده غذا    ید به شکلی    یواد با ن م یشده ، ا  

ی مشـخص  یی نهـا ین و  امالح را در مـاده غـذا  یتامیزان ویی دارند تا میه روش هایاز به ته یی ن یمواد غذا 
 :ت کنندرعای را ر نکات زیستیدی می باین منظور کارخانجات تولیبد. کنند

 
شـگاهی  یست دستگاههای آزما  یی غنی شده می با    ید مواد غذا  ی کننده تول  کارخانجات درخواست  -1

ا بـا   یز مغذی را داشته باشند و       یی حامل از نظر وجود ر     یش ماده غذا  یز،کنترل و پا  یت آنال یا قابل ب
ن بنـد قـرار داد همکـاری داشـته     یـ د وزارت بهداشت به منظور اجرای ا     یشگاه مورد تائ  ی آزما کی

 .باشند
     سـت محصـوالت   یدی مـی با   یـ  کارخانجـات تول   ، غنـی شـده    تد محصوال یتول ماهه نخست    6در   -2

طبـق اصـول علمـی و     و برای دو سری ساخت اول ندیش نمایالذکر را هر هفته کنترل و پا    فوق  
 .اثبات کندخ انقضاء آن یز مغذی اضافه شده را تا انتهای تاریداری ری پادنممکن بتوان

 6 در   : ذکـر گـردد کـه      ادست در قـرارد   ی کارخانه می با   شگاه خارج از  یدر صورت همکاری با آزما     -3
ی نمونـه بـرداری و      ید و فـرآورده نهـا     یـ بـه صـورت تصـادفی از خـط تول         ه نخست هر هفته     هما

 .   ردیگمی شات الزم صورت یآزما
در .... بـرداری و     نحـوه و زمـان نمونـه      انجام نمونـه بـرداری ،        (SOP)وجود دستورالعمل های     -4

 .کارخانه الزامی است
  مـاه یکبـار    3 هر   ستیمی با  مقدار ریز مغذی موجود در محصول نهایی         شاتیج آزما یه نتا یاز کل  -5

 .ارسال گردداستانها ی ی مواد غذاک رونوشت به ادارات نظارت بری
و ضـبط   ام شـده را ثبـت       جـ های ان نـد یشـات و فرآ   ی تمـامی آزما   ستیدی می با  یکارخانجات تول  -6

 .ندینما
    ضـروری  ی موجود تا پایـان زمـان مانـدگاری محصـول           ها زمغذییزان متوسط ر  یحداقل م درج   -7

 .می باشد
نـد  یی و فرآ  یجه به نـوع حامـل غـذا        با تو  دبایی  یزمغذی ها در فرآورده نها    یداری ر یپا منظور   به  -8

ج و   هـای رایـ    بر اسـاس اسـتاندارد     نوع ملح انتخابی و زمان و مرحله افزودن آن به حامل             ،دیتول
 .به دقت مشخص گرددت ویاول موجود و  با در نظر گرفتن

 .ت گردد رعایییزمغذی ها در ماده غذایکنواختی در پخش ری -9
را ... ر انبار سرد و     یه غنی کننده نظ   یاری ماده اول  ط نگهد یست شرا یدی می با  یارخانجات تول ک  - 10

  .ندیت نمایاز رعایدرصورت ن
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 دارای شناسنامه در واحـد       ضمن اینکه کلیه مواد اولیه مورد مصرف در غنی سازی می بایست            - 11
ات منـدرج در کتـب      یز و خصوصـ   یست آنـال  یبا نظر می  ن ها و امالح مورد    یتامیودی باشند،   تولی

  .را داشته باشند...  و ,FCC, BPر یمرجع نظ
 

 برچسب گذاری غذاهای غنی شده
د یبرچسب با برای غذاهای غنی شده در      ز  یر ن ین کلی برچسب گذاری موارد ز     یت قوان یعالوه بر موارد رعا   

 :لحاظ گردد
  

ز محصـول در    ی ذکر شده قبلی صورت گرفته و آنـال        ریانی که غنی سازی با توجه به مقاد       فقط زم  
 و  بـوده ر ادعـا شـده      ی درصد مقـاد    - 20تا  + 10هر زمانی در بازه زمانی ذکر شده دال بر وجود           

 موجـود در    شده    غنی  مربوط به  تاشگاهی محرز می باشد می توان از عبار       یدقت روش های آزما   
 .استفاده کردمحصول در برچسب ن ضابطه ای
 :د گرددیر قید در برچسب و با ذکر موارد زیر غنی سازی بایمقاد 

 در هر بسته ی ورده غذایفرآدفعات مصرف  -
بـرای غـذاهای   (ا حجـم ی) برای غداهای جامد(  فرآورده   بر اساس وزن  مصرف در هر نوبت      مقدار -

 )عیما
 ت مصرفکالری به ازاء هر نوب -
 در هر نوبت مصرف   RNIزمغذی افزوده شده بر اساس مقدار یمقدار و نوع ر -

عـات  یر مایا سـا یـ نباشد و پس از مخلوط کردن بـا آب  اگر غذای بسته بندی شده آماده مصرف        
 برای آن مقـداری کـه در     %RNIد به صورت یزمغذی افزوده شده بایه می شود ، مقدار ریته

 . سازی برداشت می گردد در برچسب ذکر گرددهر بار مصرف برای آماده
گـری بـه    یه در غـذای د    یآماده برای مصرف نباشد و برای ته       بسته بندی شده بصورت      یاگر غذا  

بـرای هـر     %RNIزمغذی اضافه شده به صـورت  یه استفاده می گردد، مقدار ریعنوان ماده اول
ـ   %RNIرت اری بصـو یه و به شکل اختی گرم از غذای بسته بندی شده اول100 رای هـر بـار   ب

 .ذکر گرددطبخ  پس ازی یی نهایاستفاده در دستور غذا
 لوکالری در هر بار مصـرف مـی باشـد         ی ک 40ی حاوی   یصورتی که غذای بسته بندی شده نها      در   

 .ز ذکر کردیلوکالری نی ک100 در هر  %RNIل زمغذی را به شکیمی توان  مقدار ر
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 برچسـب گـذاری مـی گـردد بایسـتی      زمغـذی ری ماده  از یک" 3  حاوی " غذایی که با عبارت    
از میزان مورد نیاز روزانه در هر وعده غـذایی           ) درصد C 20و برای ویتامین    ( % 5حاوی حداقل   

   .باشد
  برچسب گذاری می گردد بایسـتی        زمغذیری از یک ماده     " 4منبع خوب "  غذایی که با عبارت      

ز میزان مورد نیاز روزانه در هر وعـده غـذایی   ا  درصدC 35و برای ویتامین     % 10حاوی حداقل 
    .باشد

از % 20 گذاری مـی گـردد ، نیـز بایسـتی حـاوی      برچسب  " 5سرشار از"عبارت   غذایی که با       
 .در هر وعده غذایی باشد  ) درصدC 50و برای ویتامین   (میزان مورد نیاز روزانه

  
 نظارت و اجرا 

سـت پـس از   یی ادارت غـذا مـی با  ی سازی مواد غـذا ارخانجات برای غنی  در صورت درخواست ک    -
 ماهـه پروانـه سـاخت       6ک دوره   یـ  بـرای    ط مربوطـه  یت شرا یز کارخانه و در صورت رعا     د ا یبازد
ه موارد مربوطـه و بـا توجـه بـه           یت کل یازی را صادر نموده و در صورت رعا       ورده های غنی س   آفر
 .ندید نمایگر تمدیکسال دیرای ن مدت آن را بیدی در ایج مربوط به سری های ساخت تولینتا

 ب و گمراهی مصرف کنندگان ی از فررییح برای جلوگیت برچسب گذاری صحیرعا نظارت بر  -
بـا توجـه بـه       سـت ی مـی با   ادارات غـذا    ،  ن نامه غنـی سـازی     یدر صورت بروز مواردی خالف آئ       -

 :ر را انجام دهندی زاتاقدامدستورالعمل ها و رعایت قوانین 
 ب ح برچسیدستور تصح 
 در صـورت عـدم      ا محصوالت بـا برچسـب گمـراه کننـده         یدستور جمع آوری محصوالت فوق و        

 تصحیح برچسب
  محصوالت فوقجلوگیری از تولید محصول و عدم تمدید پروانه ساخت 
از طریـق اداره کـل نظـارت بـر مـواد غـذایی، آشـامیدنی، آرایشـی و                   (ق رسانه هـا     اعالم از طری   

 )بهداشتی معاونت غذا و دارو
 
 
 

                                                                          
   "Source" معادل کاربردی ٣
 "Good source" معادل کاربری 4
 "Excellent source" معادل کاربردی 5
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  -وست الفیپ

 .فزودای یبه مواد غذارم از فرآورده  گ100 ویا  serving sizeن و امالحی که می توان به ازاء یتامیر ویمقادحداقل و حداکثر 

 
 
 

                                                                          
 
 در  " حاوی  "که با عبارت     درصد   C 20 و برای ویتامین      )RNI درصد   B )5و  Aحداقل مقدار قابل افزودن ریز مغذی های دسته         6

 .برچسب  می توان  به مواد غذایی افزود
 درصـد   10(  B  درصـد و دسـته     C 50و برای ویتامین   ) RNI درصد   A )  20ز مغذی های دسته      حداکثر مقدار  قابل افزودن ری      7

RDA(  در برچسب  می توان  به مواد غذایی افزود" سرشار از " و " منبع خوب "که به ترتیب  با عبارت  . 

 Daily Value 
( RNI ) 

 7حد اکثر ماده مغذی 6حداقل ماده مغذی

  Aدسته 
 mg 2/1 06/0 25/0          ن                 یامیت
 mg 3/1 07/0 3/0           ن          یبوفالویر
 mg 16 8/0 3            ن             یاسین
 B6           mg          3/1 07/0 3/0ن یتامیو
 B12  µ g                4/2 12/0  5/0ن یتامیو

 mg               5 25/0  1 دیک اسیپانتوتن
 µ g                    30 5/1 6      نیوتیب

 RE                     600 30 120  بتا کاروتن
 E                   mg   10 5/0  2ن یتامیو
  C                   mg 45  9 5/22ن یتامیو
  

  Bدسته 
 µ g                 400 20 40 اسید فولیک

 mg                         1300 60 130   یمکلس
 mg                       220 11 22مویزیمن
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 : وست ب یپ
   8در جوامع شهری و روستایی انرژی و مواد مغذی مورد نیاز یک فرد ایرانیروزانه توصیه شده میانگین سرانه مقادیر  -1جدول 

           
    شهری  روستایی کل

 میانگین
 نیاز

 میانگین
  نیاز

 میانگین
       نیاز

2361 2293  2397  kcal   انرژی   
57 54  59 g   پروتئین 

1036 1029  1040   mg   کلسیم   
19 19  19   mg   آهن   
538 538  539 µg   ویتامینA  

1/1  1/1   1/1    mg   تیامین  
12/1  11/1   13/1    mg   ریبوفالوین  

14 14  14  mg   نیاسین  
43 42  43 mg  ویتامینC  

            
    

 
  9 درصد توزیع خانوار ها بر حسب دریافت انرژی و مواد مغذی نسبت به نیاز-2جدول 

110-120 %120بیش از   % %110-90  %90-80  80-70    %70کمتر از  %
          
 6/35  13 3/28  5/10  5/7  انرژی     5 

 8/53  7/11  6/20  2/6  3/4  4/3  پروتئین   

 2/2  2/1  1/6  8/5  3/9  5/75  کلسیم     

 6/9  7/4  5/15  3/12  14 9/43  آهن     

 1/32  7/3  5/9  6 7 7/41  Aنویتامی  

 4/71  6/7  7/11  9/3  5/2  2/8  تیامین    

 5/12  3/5  2/17  9/10  9/14  1/39 ریبوفالوین    
 6/64  9 7/14  9/4  6/3  2/3  نیاسین    

 9/43  3/4  10 4/5  6/5  9/30  Cویتامین  
          

                                                                          
تو تحقیقات تغذیه ای و صنایع کتاب طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور، انستی  ٨

  28، صفحه 1379-1381غذایی کشور ، 
 41 صفحه ،همان منبع   9
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 :پیوست د 
ت یـ ی بـر اسـاس رعا  ین و مواد معدنی که می توان به منظور غنی سازی به حامل هـای مـواد غـذا       یتامیبات و یست انواع ترک  یل

 : افزودBPا ی  FCC ، USP، EPاستاندارد های 
 

 ترکیبات ویتامینی
 

  Aویتامین 
Pro-Vitamin A: Beta carotene                                                    به شکل پیش ساز بتاکاروتن      

 
 

 
  Eویتامین 

                       D -alpha-tocopherol                                                        دی آلفا توکوفرول   -     

                            DL -alpha-tocopherol                                                              دی ال آلفا توکوفرول   -     
                     D -alpha-tocopherol acetate                                                دی آلفا توکوفرول استات   -     

 DL-alpha-tocopherol acetate                                           ستاتدی ال آلفا توکوفرول ا   -     

 DL-alpha-tocopherol acid succinate                         دی آلفا توکوفرول اسید سوکسینات   -     

 
 

  B1ویتامین 
 Thiamin Hydrochloride                                                            تیامین هیدروکلراید    -     

 Thiamin Mononitrate                                                               تیامین مونونیترات    -     

 
  B2ویتامین 

 Riboflavin                                                                                       ریبوفالوین   -     

 phosphate sodium-'٥-Riboflavin                                      فسفات سدیم '5ریبوفالوین    -     

 
 نیاسین 

 Nicotinic acid amid ( nicotinamid )                        )نیکوتینامید ( نیکوتینیک اسید آمید    -     

 Nicotinic acid                                                                            نیک اسیدنیکوتی   -     

 Niacinamide ascorbate                                                            نیاسینامید آسکوربات   -     
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  B6ویتامین 

 Pyridoxine Hydrochloride                                                 پیرییدوکسین هیدروکراید    -    

 
   B12ویتامین 

 Cyanocobalamin                                                                         سیانوکوباالمین   -     

 Hydroxocobalamin                                                                هیدروکسوکوباالمین   -
 

 فولیک اسید
 N- petroyl-L-glutamic acid                                                   ان پترویل ال گلوتامیک اسید

 
 پانتوتنیک اسید

 Calcium-D-pantothenate                                                        کلسیم دی پانتوتنات -
 D-panthenol / DL-panthenol                                            دی ال پانتنول/ دی پانتنول -

 
 بیوتین

 D-biotin                                                                                          دی بیوتین      

 
  Cویتامین 

 L-ascorbic acid                                                                      ک اسیدال آسکوربی -
 Calcium-L-ascorbate                                                              کلسیم ال آسکوربات -
 palmitoyl-L-ascorbic acid-٦              )اسکوربیل پالمیتات (  پالمیتو یل ال آسکوربیک اسید-6 -

 Sodium-L-ascorbate                                                              سدیم  ال آسکوربات -
 
 

 مواد معدنی
 کلسیم
  Calcium carbonate                                                                       کلسیم کربنات  -      

  Calcium chloride                                                                          کلسیم کلراید    -     
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 Tricalcium dicitrate(Calcium citrat                 ()کلسیم سیترات ( تری کلسیم دی سیترات    -      

 Calcium gluconate                                                                      کلسیم گلوکونات    -
 Calcium glycerophosphate                                                     کلسیم گلیسروفسفات  -
 Calcium lactate                                                                             کلسیم الکتات    -     

                                                                                 Calcium hydroxide کلسیم هیدروکساید -
 Calcium oxide                                                                               کلسیم اکساید    -     

 Calcium phosphate (mono,di-,and tri-basic)         )کبیسی، دی و تری مونو(م فسفاتکلسی    -     

 Calcium sulphate                                                                         کلسیم سولفات     -
 

 منیزیوم         
 Magnesium hydroxide carbonate                                         منیزیوم هیدروکسید کربنات    -   

 Magnesium chloride                                                                          منیزیوم کلراید    -       

 Magnesium gluconate                                                                    منیزیوم گلوکونات     -
 Magnesium glycerophosphate                                                    منیزیوم گلیسروفسفات     -   
 Magnesium hydroxide                                                                 منیزیوم هیدروکساید     -     
 Magnesium L- lactate                                                                    منیزیوم ال الکتات     - 

                                                                                                               Magnesium oxide منیزیوم اکساید     -     

 Magnesium phosphate, (di- and tribasic)                                                فسفاتوم منیزی     -     

 Magnesium sulfate                                                                           منیزیوم سولفات    -     

 Magnesium citrate                                                                            یتراتمنیزیوم س    -    
 

 
 

 
 


