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١ 

  بسته بندي عسل/عسل   1  .صاف بودن در نام فرآورده درج نمي گردد  عسل   1
     عسل با موم   2
   درصد مي باشد30گوشت حداقل   همبرگر با ذكر درصد گوشت مصرفي   1
   درصد مي باشد60گوشت حداقل   مرغ برگر با ذكر درصد گوشت مصرفي   2
    برگر گياهي  3
    سويا برگر  4
    ماهي برگر  5
    ميگو برگر  6
  كباب لقمه با درصد گوشت قرمز  7

   كباب لقمه-انواع برگر  2

  كباب لقمه با درصد گوشت مرغ  8
حـداقل  ( كباب كوبيده براساس نـوع گوشـت مـصرفي        

  ) درصد70گوشت 
  درصد گوشت مصرفي + كالباس   1
  درصد گوشت مصرفي+ سوسيس   2

  ) مرغگوشت قرمز يا(  درصد مي باشد با 40حداقل 
  

  انواع سوسيس و كالباس  3

 درصد مي باشـد كـه مقـدار گوشـت قرمـز             70حداقل    سوسيس مخلوط گوشت قرمز و مرغ  3
  برابر با گوشت مرغ مي باشد

   يا مرغ درصد مي باشد با گوشت قرمز50حداقل   درصد گوشت مصرفي+ ژامبون   1  ژامبون و گوشت هاي عمل آوري شده   4
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٢ 

گوشت يا مرغ يا بوقلمون يا ماهي عمل   1
  آوري شده 

   درصد80حداقل گوشت 

   درصد90حداقل گوشت مرغ   جوجه كباب نيمه آماده   2
   درصد90حداقل گوشت مرغ    نيمه آمادهشنيسل  3

  صوالت ماريناد شده انواع مح  5

حصول دودي پروانه درصورت توليد م: يادآوري  ماريناد شده+  ........... و بالران يا سينه يا   4
  ساخت جدا صادر گردد

نوع + درصد گوشت مصرفي + ناگت   1  ناگت  6
  گوشت مصرفي 

   درصد مي باشد70حداقل 

  انواع پيتزا  7
  

) اصلي( قالبنام مواد مصرفي+ پيتزا   1
  ..... و مرغ و چگوشت يا مرغ، قار

  

ساندويچ كالب با درصد گوشت يا مرغ يا   1
  ماده مصرفي قالب 

  ساندويچ كالب و باگت   

ساندويچ باگت با درصد گوشت يا مرغ يا   2
  ماده مصرفي قالب

  

  

8  

ساندويچ با درصد گوشت يا مرغ يا ماده   1  ساندويچ به روش تزريق مغزي به داخل نان
  مصرفي قالب در مغزي
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٣ 

  هدرصد گوشت استفاده شد+ پيراشكي   1  پيراشكي

  فالفل  1  فالفل 
  سمبوسه با توجه به تركيبات  1  انواع سمبوسه

  كوفته با توجه به تركيبات  1  انواع كوفته

  كتلت با توجه به تركيبات  1  انواع كتلت

  كوكو با توجه به تركيبات  1  انواع كوكو

  
  
  
  
  

  9    ساالد الويه  1  ساالد الويه
    اده مصرفيساالد بر اساس نوع م  1  ساالدانواع 

  
كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   1

  در آب
  .نوع ماهي مصرفي بايد قيد گردد

كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   2
  در روغن

  

كنسرو ماهي بر اساس نوع ماهي مصرفي   3
  در سس

  

  كنسرو ماهي و ميگو  10

    كنسرو ميگو  4
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 قورمـه سـبزي،     قيمـه،   (تكنسرو خورشـ    1

  )................. و كرفس
  بر اساس نوع ماده مصرفي قالب

  بر اساس نوع ماده مصرفي قالب  ....، زبان گوسفند، مغز و كنسرو كله پاچه  2
    ماده اصلي قالب+ كنسرو خوراك   3

  كنسرو گوشتي  11

    كنسرو مرغ  4
  
  
  

٤ 

 


