کاسگاُ آهَصضی تثییي تشچسة ًطاًگشّای سًگی –ساصهاى غزا ٍداسٍ 14/3/11

نشانگز رنگی در جهت اصالح الگوی مصزف وسرات بهداشت می باشد.
تشچسة هحػَل اٍلیي ًکتِ هْوی است کِ هػشف کٌٌذُ قثل اص هػشف تِ آى تَجِ هی کٌذ تِّویي دلیل تایذ ضفاف  ،خَاًا غیش قاتل پاک ضذى تَدُ ٍ گوشاُ کٌٌذُ ًثاضذ.
تشچسة هحػَل چَى هَسد استفادُ طثقات هختلف هشدم است تایذ اطالعاتی دسج ضَد کِ قاتل فْنتشای ّوِ تاضذ.
تشچسة تِ هػشف کٌٌذُ کوک هی کٌذ دس هیاى تثلیغات ٍ ّیاَّی ضشکت ّا هحػَل سالن تشاًتخاب کٌذ.
ً-طاًگش ّا یک دستیاس تشای هػشف کٌٌذُ جْت اًتخاب هحػَل خَد است.

شاخص های سالمتی دردنیا چزبی اشباع  ،تزانس  ،نمک  ،قند  ،فیبز و کالزی می باشد.
ّذف ،اسصیاتی هػشف کٌٌذُ ٍ طشح هلی کطَسی است پس تایذ ضفاف ٍ غادقاًِ تَدُ ٍ گوشاُ کٌٌذُ ًثاضذ.ایي ًطاًگش ًطاى دٌّذُ تذ یا خَب تَدى هحػَل ًیست ٍ ّذف قذست اًتخاب هػشف کٌٌذُ تا تَجِ تِ ضشایط سٌی ٍ ٍضعیت جسواًیاست.
دس ایي ًطاًگش سًگ سثض تِ هعٌای آصادی دس هػشف ٍ سًگ قشهض هوٌَعیت هػشف ًیست.تشچسة  7تخص داسد کِ ضاهل :لَگَ  ،سْن  ،آیتن ّا  ،اعذاد  ،سًگْا  ،ساٌّوا  ،ضواسُ پشٍاًِ ساخت هی تاضذ.تش چسة تایذ  (front of pack (Fop labelingتشچسة گزاسی جلَی تستِ تاضذ.دسج ًطاًگش تشٍی هحػَالت  :ضکش  ،آب ً ،وک  ،ادٍیِ جات خالع  ،قَُْ  ،دهٌَش ّای خالع ٍ طثیعی الضاهی ًثَدُ ٍ دس هَسدعشقیات ٍ هحػَالت خام کطاٍصی(هثل عسل  ،قَُْ  ،حثَتات) اختیاسی است.
دسج تشچسة ًطاًگش سًگی دس هَسد سٍغي  ،ضیش  ،کشُ ٍ چای الضاهی است.دس هَسد هحػَالت حاٍی قٌذ هػٌَعی دس هحل اختػاظ یافتِ تِ قٌذ تایذ ًام ٍ گشم هادُ ضیشیي کٌٌذُ رکش ضَد.-دسج ًطاًگش سًگی ضاهل هحػَالت فلِ ٍ تالک ًوی ضَد ٍ تشای هحػَالتی است کِ هستقیوا خشیذاسی ٍ هػشف هی ضًَذ.

اس سمان صدور پزوانه ها بزچسب گذاری نشانگز رنگی و تایدیه آن جهت صدور الشامی است.
توذیذ پشٍاًِ ضص هاِّ تَدُ ٍ تا اخز تعْذ تشچسة سًگی هی تاضذ.دس هَسد هحػَالت کال سثض تشچسة گزاسی اص اٍل ضْشیَس 14الضاهی تَدُ  ،دس هَسد هحػَالت سثض ٍ ًاسًجی اص اٍل آرس  ٍ14دیگش هَاسداص اٍل اسفٌذ 14الضاهی هی تاضذ.
-سْن هادُ غزایی تایذ تػَست قاتل فْن( ّش لیَاى  ،عذد ،قاضق یا تستِ ً+ام هحػَل+هقذاس دس گشم/هیلی لیتش)تاضذ.
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دس هَسد تعییي سْن هحػَالت تایذ تِ جذٍل هَجَد دستخطٌاهِ هشاجعِ ضَد کِ اگشخَد هحػَل هَسد ًظش یا هطاتِ آى
دس جذٍل رکش ضذُ است ٍ تا ٍصى هشجع تقشیثا یا کاهال یکی
است ّواى تش سٍی هحػَل دسج هیطَد ٍ دس غَست عذم تشاتشی
ٍصى تا اختالف صیاد هضشتی اص سْن تایذ تیاى ضَد ّوچٌیي اگش
هحػَل تِ کل رکش ًطذُ تاضذ تش اساس کَچکتشیي ٍصى تستِ
تٌذی هحػَل تػَست تجاسی دسج هی گشدد.
اًشطی تػَست ( Kcalکیلَ کالشی) ٍ قٌذ ،چشتی ً ،وک  ،اسیذچشب تشاًس تشحسة گشم تیاى هی ضَد.
ّش چیضی کِ تِ گشم عشضِ هی ضَد تعٌَاى جاهذ است ٍ ّشچیض ًَضیذًی ٍ هایع ًیست جاهذ حساب هی ضَد.
الکتَص ضیش جض قٌذ دس ًظش گشفتِ ًوی ضَد.تشای دسج سًگ هَسد ًظش تشٍی هحػَالت هی تَاى اص ًشم افضاس تعییي سًگ کوک گشفت کِ تَسط هعاًٍت غزا ٍداسٍ ضیشاص طشاحی ضذُاست.
دس هَسد سٍغي هیضاى اسیذ چشب تشاًس تِ ایي غَست هحاسثِ هی ضَد :هقذاس 1گشم دس هحذٍدُ سثض 2-1 ،گشم ًاسًجی ٍ تیص اص 2گشمقشهض هی تاضذ.
فًَت خَد ضواسُ پشٍاًِ تْذاضتی ساخت تشٍی تشچسة تایذ هیتشا ٍ 10عثاست پشٍاًِ ساخت  Btitr1تاضذ. تشتیة آیتن ّا دس تشچسة تایذ سعایت ضَد ٍ تشچسة دس تضسگتشیي سطح قاتل هطاّذُ دسج گشدد.ًسثت عشؼ تِ طَل آسم اص تشگ تا عثاست ساصهاى غزا ٍ داسٍ تایذ  1/3تَدُ ٍ دس غَست تیاى ضواسُ پشٍاًِ تْذاضتی ساخت داخلتشچسة ایي ًسثت تایذ  1/45تاضذ.
دس هَسد هحػَالتی کِ سطح آًْا صیش 10ساًتی هتشهشتع است دسج تشچسة سٍی خَد هحػَل الضاهی
ًیست ٍتایذ سٍی تستِ تٌذی ثاًَیِ ًطاًگش دسج ضَد.

