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หน้าท่ี 1 คูมื่อการติดฉลากอาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่

ค�าน�า
คูมื่อนี ้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัข้อก�าหนดตา่งๆ ในการตดิฉลาก 
ตามกฎระเบียบมาตรฐานอาหารแหง่ออสเตรเลียและ 
นิวซีแลนด์ (Australia New Zealand Food Standards Code)  
(ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “the Code”) ซึง่ได้ถกูน�ามาปรับใช้กบักฎหมาย 
ด้านอาหารของรัฐและเขตแดนทัง้หมดในออสเตรเลีย  
คูมื่อนี ้ออกแบบมาเพ่ือชว่ยธรุกิจขนาดเลก็ให้รู้จกัจดัเตรียม 
ฉลากอาหารทัว่ไปส�าหรับการขายปลีก
ตามเนือ้หาท่ีระบใุนคูมื่อนี ้ธรุกิจด้านอาหารควรอ้างอิงถงึ  
the Code เพ่ือให้เป็นข้อมลูเพ่ิมเตมิ หากวา่

> จะอ้างถงึหรือระบคุ�ากลา่วใดๆ ท่ีอาจอยูใ่นการควบคมุ 
ของกฎระเบียบ หรือ

> อาหารนัน้ มีข้อก�าหนดการตดิฉลากโดยเฉพาะในเร่ือง 
การให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

คูมื่อนี ้ไมไ่ด้มีเนือ้หาครอบคลมุข้อก�าหนดหรือข้อยกเว้น 
ท่ีอาจน�าไปใช้ทัง้หมด และไมส่ามารถใช้แทนค�าแนะน�า 
ทางกฎหมายอิสระได้ คณุสามารถขอรับส�าเนาของกฎระเบียบ 
มาตรฐานอาหารได้จากหนว่ยงานมาตรฐานอาหารแหง่ 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New 

Zealand - FSANZ) ได้ท่ีเวบ็ไซต์ www.foodstandards.gov.au

หมายเหตุ
> ค�าอ้างอิงในวงเลบ็เหลี่ยม [1.2.1] หมายถงึ มาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวข้องใน the Code 
> ค�าอ้างอิงในคูมื่อนีท่ี้เก่ียวกบั บรรจภุณัฑ์ขนาดเลก็  

หมายถงึ บรรจภุณัฑ์ท่ีมีพืน้ผิวทัง้หมดน้อยกวา่  
100 ตารางเซนตเิมตร [1.1.2]

ท�าไมเราต้องมีฉลากอาหาร?
ฉลากอาหารให้ข้อมลูเพ่ือชว่ยให้เรามีทางเลือกในการ 
รับประทานอาหารท่ีให้สขุอนามยัท่ีดีกวา่และมีความปลอดภยั 
มากขึน้ ฉลากอาหารท�าหน้าท่ีดงันี ้

> ให้ข้อมลูเราวา่ผลติภณัฑ์นีมี้สารอาหารชนิดใดบ้าง  
ในปริมาณเทา่ไร

> เตือนเราวา่อาหารมีสารก่อภมิูแพ้ในอาหารหรือไม่
> แจ้งให้เราทราบวา่อาหารหมดอายแุล้วหรือยงั
> ในกรณีท่ีจ�าเป็น อธิบายให้เราทราบวิธีการเก็บรักษา  

วิธีการจดัเตรียม หรือวิธีการปรุงอาหารท่ีเราซือ้มา
> แสดงรายการสว่นผสมของผลติภณัฑ์

> ให้ข้อมลูแก่เราวา่อาหารนัน้มาจากท่ีใด
โดยพืน้ฐานแล้ว ฉลากอาหารมีไว้ส�าหรับให้ข้อมลูเบือ้งต้น 
แก่เราเก่ียวกบัสิง่ท่ีอยูใ่นอาหารท่ีเรารับประทานและวิธีท่ี 
ดีท่ีสดุในการจดัการเพ่ือบริโภคอาหารนัน้

อาหารใดบ้างท่ีต้องตดิฉลาก?
ฉลากอาหารท่ีจะน�าไปจดัเตรียมเพ่ือรับประทานนัน้ จะต้อง 
มีข้อมลูบรรยายลกัษณะของอาหาร ข้อความและประกาศ 
เพ่ือการเตือนและแนะน�าท่ีอยูใ่ต้ข้อบงัคบั การก�าหนดวนัท่ี  
ค�าแนะน�าส�าหรับใช้งานและเก็บรักษา ประเทศท่ีผลติ อาหาร 
ท่ีผลติโดยใช้เทคโนโลยีด้านพนัธกุรรม และอาหารผา่นการ 
ฉายรังสี อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูนีไ้มจ่�าเป็นต้องระบใุนฉลากอาหาร  
หากมีระบอุยูใ่นเอกสารก�ากบัท่ีมากบัอาหารนัน้แล้ว
อาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่ส�าหรับการขายปลีกทัง้หมด ต้องตดิ 
ฉลากยกเว้นท่ีก�าหนดในข้อยกเว้น [1.2.1-6, 1.2. 1-7 และ 1.2.1-8]
ในกรณีท่ีข้อยกเว้นทัว่ไปมีผลกบั อาหารดดัแปรพนัธกุรรม  
อาหารผา่นการฉายรังสี เนือ้สตัว์ท่ีปรุงด้วยการหมกั หัน่บด 
ให้เป็นชิน้เลก็ และเนือ้สตัว์แปรรูป คาวา นมผึง้ หรืออาหารท่ีมี 
สว่นประกอบเป็นเคร่ืองในสตัว์ ข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ท่ีระบใุน the Code นี ้ต้องมีแสดงอยูบ่นฉลากหรือต้องตดิแสดง
อยูก่บัอาหารนัน้ด้วย

ฉลากอาหารต้องแสดงอะไรบ้าง
1. ช่ือของอาหาร
อาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่ต้องตดิฉลากท่ีมีช่ือหรือค�าอธิบาย 
ท่ีจะไมท่�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ส�าหรับอาหารบางอยา่ง the Code  
จะก�าหนดช่ืออาหารให้เป็นช่ือบงัคบัใช้และเป็นช่ือท่ีต้องปรากฏ 
อยูบ่นฉลาก
อาหารตา่งๆ ท่ีมีช่ือบงัคบัใช้นัน้แสดงรายการอยูใ่นข้อ [1.2.2-2]
อาหารอ่ืนท่ีไมไ่ด้ถกูก�าหนดให้เป็นช่ือบงัคบัใช้จะต้องแสดงช่ือ 
หรือค�าอธิบายท่ีแสดงถงึลกัษณะท่ีแท้จริงของอาหารนัน้ [1.2.2]

2. ข้อมลูระบสุถานท่ีและลอ็ตท่ีผลติ [1.2.2]
โดยทัว่ไป ฉลากอาหารจะต้องมีข้อมลูท่ีระบถุงึสถานท่ีบรรจหุอ่ 
หรือจดัเตรียมอาหารนัน้ รวมถงึลอ็ตท่ีผลติ (ชดุ)
โดยปกติแล้ว ลอ็ตท่ีผลติหมายถงึ อาหารท่ีจดัเตรียม หรือ 
บรรจหุอ่ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 24 ชัว่โมง
ไมมี่การก�าหนดรูปแบบเฉพาะของค�าไว้ 
โดยปกติแล้วการระบขุ้อมลูบนฉลากจะสอดคล้องกบัข้อก�าหนด 
เหลา่นี ้หากมีการระบวุนัท่ีของอาหารบนผลติภณัฑ์นัน้อยา่ง 
เหมาะสม และมีการระบท่ีุอยูท่างธรุกิจของผู้ผลติหรือผู้บรรจหุอ่ 
ในกรณีท่ีการระบขุ้อมลูนีย้งัไมเ่พียงพอ ผู้ผลติหรือผู้บรรจหุอ่ 
จะต้องใช้ข้อมลูเพ่ิมเติมจากระบบท่ีตนเองค้นคดิขึน้มา

3. ช่ือและท่ีอยู ่[1.2.2]
ส�าหรับวตัถปุระสงค์ในการเรียกอาหารคืนหรือวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือการตดิตอ่นัน้ ฉลากจะต้องมีทัง้ช่ืออาหารและท่ีอยูท่างธรุกิจ 
ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ของผู้ผลติหรือผู้บรรจหุอ่ ผู้ขาย  
หรือ ผู้น�าเข้าอาหารนัน้

ผู้ประกอบการต้องระบท่ีุอยูท่างธรุกิจให้ครบถ้วน ซึง่ได้แก่  
บ้านเลขท่ี ถนน ช่ือเมืองหรือชานเมือง และรัฐ การระบแุคท่ี่อยู่
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ของตู้ไปรษณีย์ หรือท่ีอยูท่างไปรษณีย์ท่ีคล้ายกนันัน้ ถือวา่ 
ไมเ่พียงพอ

4. ข้อมลูเพ่ือการเตือนและแนะน�า 
ท่ีอยูใ่ต้ข้อบงัคบั [1.2.3]

ข้อความและประกาศเพ่ือการเตือนและแนะน�าท่ีอยูใ่ต้ข้อบงัคบั 
ของอาหารบางอยา่ง หรือสารตา่งๆ ในอาหารนัน้ อาจต้องระบ ุ
บนฉลาก รายการท่ีเป็นปัจจบุนัมีแสดงอยูใ่นมาตรฐานท่ี 1.2.3

5. การตดิฉลากเก่ียวกบัสว่นผสม [1.2.4]
ด้วยข้อยกเว้นบางอยา่ง ฉลากอาหารจะต้องแสดงข้อความด้าน
สว่นผสมด้วย (ค�าวา่ สว่นผสมรวมถงึสารปรุงแตง่ตา่งๆ ด้วย) 
ข้อยกเว้นตา่งๆ มีผลกบั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น�า้ด่ืมบรรจ ุ
ภาชนะ บรรจภุณัฑ์ขนาดเลก็ ผลติภณัฑ์จากนมหรือครีมท่ีมี 
กระดาษฟอยล์ตดิอยูด้่านบนสดุของขวดแก้ว และในกรณีท่ี 
ช่ือของอาหารเป็นรายการเตม็รูปแบบของสว่นผสมทัง้หมด  
[1.2.4]
จะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนด้วย หากสว่นผสมบางอยา่ง 
หรือผลติภณัฑ์ในสว่นผสมนัน้อาจเป็นสาเหตใุห้ผู้บริโภค 
บางคนมีอาการภมิูแพ้ (รวมถงึกรณีท่ีพบเป็นสารใน 
กระบวนการแปรรูป) สว่นผสมเหลา่นีมี้ระบใุนรายการ [1.2.3-4]
การแจ้งสว่นผสมและผลติภณัฑ์ในสว่นผสมเหลา่นี ้ต้องตดิบน 
ฉลากอาหารทัง้หมด รวมถงึข้อยกเว้นของการตดิฉลากโดย 
ระบสุว่นผสมข้างต้น และการตดิฉลากบนหอ่ยอ่ยท่ีบรรจขุ้างใน 
และบนบรรจภุณัฑ์สว่นนอก หากหอ่ยอ่ยนัน้ มีพืน้ท่ีผิวมากกวา่  
30 ตารางเซนตเิมตร
สว่นผสมทัง้หมดจะต้องระบอุยูใ่นรายการโดยเรียงล�าดบัจาก 
มากไปหาน้อยตามน�า้หนกั ซึง่หมายความวา่ สว่นผสมท่ีมี 
สดัสว่นมากท่ีสดุจะอยูใ่นรายการแรก เป็นต้น สว่นน�า้ท่ีเตมิ 
ต้องแสดงในรายการสว่นผสมนัน้ด้วย ยกเว้นเป็นน�า้ท่ีใช้ส�าหรับ 
ให้ความชุม่ชืน้กบัสว่นผสมหรือเป็นสว่นหนึง่ของสว่นผสม  
รวมถงึใช้เป็นน�า้ซปุ น�า้เกลือ หรือน�า้เช่ือมท่ีแสดงอยูแ่ล้ว 
ในรายการสว่นผสม หรือเป็นน�า้ในอาหารแปรรูปส�าเร็จท่ีมี 
ปริมาณน้อยกวา่ร้อยละ 5 
สถานะของน�า้หรือสว่นผสมระเหยชนิดอ่ืน ค�านวณได้หลงัจาก 
มีการเผ่ือการสญูเสียปริมาณน�า้ในระหวา่งการผลติแล้ว
หากอาหารมีสว่นผสมเชิงซ้อน (สว่นผสมท่ีท�ามาจากสว่นผสม 
ยอ่ยอ่ืนๆ มากกวา่สองชนิดขึน้ไป) สว่นผสมในสว่นผสมเชิงซ้อน 
นัน้ สามารถแสดงเป็นรายการแยกทีละรายการ หรือแสดงโดย 
เรียงล�าดบัจากปริมาณมากไปหาน้อยหลงัช่ือสว่นผสมเชิงซ้อน 
นัน้ๆ ตวัอยา่งเชน่ ช็อกโกแลตนม (น�า้ตาล นมผง เนยโกโก้  
สารท�าอิมลัชนั 476 สารปรุงกลิน่รส)
ส�าหรับอาหารและสารปรุงแตง่ทกุชนิดในสว่นผสมเชิงซ้อน 
ท่ีมีมีสว่นประกอบเป็นปริมาณของอาหารแปรรูปส�าเร็จตัง้แต ่
ร้อยละ 5 ขึน้ไปจะต้องแสดงสว่นผสมบนฉลากด้วย หากสว่น 
ผสมเชิงซ้อนมีปริมาณน้อยกวา่ร้อยละ 5 ของอาหารส�าเร็จ  
ให้แสดงเฉพาะสารปรุงแตง่ท่ีท�าหน้าท่ีทางเทคโนโลยีและ 
สว่นผสมท่ีอาจเป็นสาเหตทุ�าให้ผู้บริโภคมีอาการภมิูแพ้เทา่นัน้ 

ในกรณีสว่นผสมบางชนิด การระบช่ืุอสามญัของอาหารก็เพียง 
พอแล้ว ตวัอยา่งเชน่ ค�าวา่ “สมนุไพร” (herbs) สามารถใช้รวม 
ส�าหรับโรสแมร่ี (rosemary) ไธม์ (thyme) และ มินท์ (mint)  
ช่ือสามญัของสว่นผสมอาหารอาจใช้ส�าหรับรายการในตารางท่ี  
10 ของ the Code แตจ่ะต้องไมใ่ช้ค�าวา่ “น�า้ตาล” (sugars)

เง่ือนไขเฉพาะท่ีมีผลกบัการใช้ค�าสามญัตอ่ไปนีคื้อ

> ค�าวา่ “ธญัพืช”หรือ “แป้ง”ต้องมีช่ือเฉพาะของธญัพืช 
ก�ากบัด้วย

> ค�าวา่ “ถัว่” ต้องมีช่ือเฉพาะของถัว่ก�ากบัด้วย

> ค�าวา่ “ไขมนั” หรือ “น�า้มนั” จะต้องระบวุา่ผลติมาจากพืช 
หรือสตัว์ หากไขมนัหรือน�า้มนันัน้มาจาก ถัว่ลสิง ถัว่เหลือง  
หรือเมลด็งา จะต้องแจ้งแหลง่ท่ีมาด้วย หากเป็น  
น�า้มนัไดเอซลิกลีเซอรอล (Diacylglycerol oil) ต้องระบโุดยใช้ 
ช่ือนัน้ และจะต้องแจ้งแหลง่ท่ีมาของไขมนัสตัว์ท่ีใช้ใน 
ผลติภณัฑ์นม และ

> ค�าวา่ “ปลา” อาจใช้ได้ หากสว่นผสมไมมี่สตัว์น�า้ท่ีมี 
เปลือกแข็งรวมอยูด้่วย ซึง่ถ้าหากมี จะต้องแจ้งช่ือเฉพาะ 
ของสตัว์น�า้ท่ีมีเปลือกแข็งแยกออกมาด้วย

เพ่ือมิให้ผู้บริโภคเข้าใจลกัษณะของสว่นผสมผิดไป ช่ือของ 
สว่นผสมอาจต้องระบคุณุสมบตัคิวบไปด้วย ตวัอยา่งเชน่
เนยแข็งป่น
หรือ
ผกัอบแห้ง
ในกรณีของสารปรุงแตง่อาหาร จะต้องระบสุารปรุงแตง่โดยการ 
อ้างอิงช่ือประเภทตามด้วยหมายเลขสารปรุงแตง่อาหาร หรือ 
โดยช่ือประเภทตามด้วยช่ือท่ีบงัคบัใช้ของสารปรุงแตง่  
ตวัอยา่งเชน่ 
สี (102)

หรือ
สี (ทาร์ทราซีน (Tartrazine)) 
หากสารปรุงแตง่อาหารไมส่ามารถจ�าแนกภายใต้ช่ือประเภท 
ช่ือหนึง่ช่ือใดท่ีระบใุน the Code ได้ ดงันัน้ จะต้องมีการระบช่ืุอ 
โดยใช้ช่ือท่ีบงัคบัใช้
การเตมิสารปรุงกลิน่รส จะต้องระบดุงันี ้
สารปรุงกลิน่รส (Flavouring)

หรือ
รสชาต ิ(Flavour)

หรือในอีกทางเลือกหนึง่ การใช้ช่ือเฉพาะหรือค�าอธิบายของ 
สารปรุงกลิน่รส ในกรณีท่ีใช้สารปรุงแตง่หมายเลข 620 621 622  

623 624 625 627 631 หรือ 635 เป็นสารปรุงกลิน่รส (flavouring)  
จะต้องระบวุา่ใช้สารปรุงแตง่โดยใช้หมายเลขกฎระเบียบ  
หรือช่ือสารปรุงแตง่นัน้ๆ
จะต้องมีการระบกุารเตมิ คาเฟอีน ในอาหารใดๆ ด้วย
ในกรณีท่ีมีการแทนท่ีสว่นผสมอาหารหรือสารปรุงแตง่ด้วย 
อาหารหรือสารปรุงแตง่ชนิดอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัเิหมือนกนั 
เป็นบางครัง้บางคราว สามารถระบสุว่นผสมทัง้สองนีใ้นรายการ 
ได้ หากปรากฏข้อมลูชดัเจนวา่ มีการระบสุว่นผสมทดแทน 
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หรือสว่นผสมทางเลือก หรือสารปรุงแตง่นัน้แล้ว ตวัอยา่งเชน่  
รายการสว่นผสมอาจระบวุา่ “น�า้มนัดอกค�าฝอย หรือ น�า้มนั 
ดอกทานตะวนั” เป็นสว่นผสมทางเลือก [1.2.4]
สว่นผสม สารในกระบวนการแปรรูป หรือสารปรุงแตง่ท่ีผลติ 
โดยใช้เทคโนโลยีด้านพนัธกุรรมนัน้อาจต้องระบวุา่เป็น  
“อาหารดดัแปรพนัธกุรรม” เพ่ือแสดงก�ากบัพร้อมช่ือของ 
สว่นผสม สารในกระบวนการแปรรูป หรือสารปรุงแตง่ ตวัอยา่ง 
เชน่ โปรตีนสกดัจากถัว่เหลือง (อาหารดดัแปรพนัธกุรรม)
ข้อก�าหนดนี ้มีข้อยกเว้นกบัอาหารท่ีผา่นการกลัน่กรองสงู  
สารในกระบวนการแปรรูป หรือสารปรุงแตง่ท่ีแยกเอา 
พนัธกุรรมใหม ่(novel DNA) หรือโปรตีนออกไป และไมจ่�าเป็น 
ต้องระบสุารปรุงกลิน่รสท่ีผลติโดยใช้เทคโนโลยีด้านพนัธกุรรม  
หากเพ่ิมในปริมาณความเข้มข้นท่ีน้อยกวา่ 1 กรัม/กิโลกรัม 
ในอาหารแปรรูปส�าเร็จ [1.5.2]
หากอาหารหรือสว่นผสมในอาหารท่ีผา่นการฉายรังสี จะต้อง 
ระบเุป็นข้อความแยกอีกสว่นบนฉลากหรือบนรายการสว่นผสม  
ตวัอยา่งเชน่  
ผา่นการฉายด้วยรังสีไอออไนซ์
หรือ
(ช่ืออาหาร) ผา่นการฉายรังสีแล้ว 
หรือ
สมนุไพร (ผา่นการฉายรังสีแล้ว) [1.5.3]
ในการตดัสนิใจวา่จะต้องก�าหนดให้สว่นผสม สารในกระบวน 
การแปรรูป หรือสารปรุงแตง่เป็นอาหารดดัแปรพนัธกุรรมหรือ 
อาหารผา่นการฉายรังสี หรือไมน่ัน้ ต้องพิจารณาจากข้อมลู 
ท่ีได้มาจากผู้จดัจ�าหนา่ยสว่นผสมนัน้ๆ

6. การระบวุนัท่ี [1.2.5]
โดยปกติแล้ว อาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่ทกุชนิดท่ีมีอาย ุ 
2 ปีหรือน้อยกวา่จะต้องมีการระบวุนัท่ีไว้
รูปแบบ “ควรบริโภคก่อน…” ของการระบวุนัท่ีนัน้ จะใช้กบั 
อาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่สว่นใหญ่ อาหารท่ีมีข้อความวา่  
“ควรบริโภคก่อน…” ตามด้วยการระบวุนัท่ีนัน้ ยงัสามารถ 
ขายได้หลงัจากครบวนัหมดอายแุล้ว หากมีความปลอดภยั 
และเหมาะสมส�าหรับการบริโภค ตวัอยา่งของกรณีท่ีมีการใช้ 
ข้อความวา่ “ควรบริโภคก่อน…” ได้แก่ อาหารท่ีสามารถเก็บ 
รักษาไว้ได้ท่ีอณุหภมิูห้องเป็นเวลานาน (เชน่ ขนมปังกรอบ  
ลกูกวาด อาหารกระป๋อง) อาหารแชแ่ข็ง อาหารดบิสว่นใหญ่ 
ท่ีจะต้องปรุงให้สกุก่อนรับประทาน (เนือ้สตัว์ ไก่ ปลา) หรือ 
อาหารท่ีจะเนา่เสียได้งา่ยก่อนจะเป็นอนัตราย 
หากผู้ผลติหรือผู้บรรจหุอ่เช่ือตามเหตผุลทางสขุภาพและความ 
ปลอดภยัวา่ ไมค่วรบริโภคอาหารหลงัจากวนัท่ีคาดคะเนไว้  
จะต้องมีการใช้รูปแบบ “สามารถบริโภคได้จนถงึวนัท่ี”  
อาหารท่ีตดิฉลากด้วยข้อความวา่ “สามารถบริโภคได้จนถงึ 
วนัท่ี” ไมส่ามารถขายได้หลงัวนัท่ีระบไุว้บนฉลาก
อาหารท่ีมีอายกุารเก็บรักษาได้ถงึ 3 เดือนหรือน้อยกวา่นัน้  
จะต้องมีการระบวุนัท่ีท่ีแสดงวนัและเดือนเป็นอยา่งน้อย  
สว่นอาหารท่ีมีอายกุารเก็บรักษานานกวา่ 3 เดือน จะต้อง 

แสดงเดือนและปีเป็นอยา่งน้อย
มีความจ�าเป็นต้องระบเุง่ือนไขในการเก็บรักษาใดๆ ไว้ด้วย  
เพ่ือให้แนใ่จวา่อาหารจะมีอายกุารเก็บรักษาตามระยะเวลา 
ท่ีก�าหนด ตวัอยา่งเชน่  
เก็บไว้ในตู้ เยน็
หรือ
เก็บไว้ในอณุหภมิู 5 องศาเซลเซียส หรือต�่ากวา่นัน้
ส�าหรับขนมปังท่ีมีอายกุารเก็บรักษาได้น้อยกวา่ 7 วนั  
อาจมีการระบวุนัท่ีแทนข้อความ “ควรบริโภคก่อน…”   
ในรูปแบบดงันี ้
อบส�าหรับ (วนัท่ีท่ีไมเ่กิน 12 ชัว่โมงหลงัจากการอบ)
หรือ 
อบเม่ือ (วนัท่ี)

7. ค�าแนะน�าด้านสขุอนามยั 
และความปลอดภยั [1.2.6]

หากเง่ือนไขเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการเก็บรักษาหรือบริโภคอาหาร 
มีความส�าคญัตอ่การปกป้องสขุอนามยัและความปลอดภยั 
ของผู้บริโภค จะต้องมีการระบเุง่ือนไขเหลา่นีไ้ว้ด้วย
ตวัอยา่งเชน่ แชตู่้ เยน็หลงัจากเปิดภาชนะแล้ว
The Code ก�าหนดให้ต้องมีการระบขุ้อความเฉพาะบน 
บรรจภุณัฑ์ของหนอ่ไม้ดบิ และมนัส�าปะหลงัหวาน

8. แผงข้อมลูทางโภชนาการ [1.2.8]
โดยทัว่ไปแล้ว ฉลากอาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่ทัง้หมดจะต้องมี 
แผงข้อมลูทางโภชนาการติดอยูด้่วย
หากไมมี่ค�ากลา่วอ้างคณุคา่ทางโภชนาการ ข้อก�าหนดนีจ้ะ 
ได้รับการยกเว้นในเร่ืองแผงข้อมลูส�าหรับ อาหารตา่งๆ  
ท่ีจ�าหนา่ยในงานกศุล อาหารในบรรจภุณัฑ์ขนาดเลก็ ผลไม้  
ผกั เนือ้สตัว์ สตัว์ปีก หรือปลา ท่ีขายเป็นสว่นผสมเพียง 
ชนิดเดียว เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สมนุไพร ยาสมนุไพรและ 
เคร่ืองเทศ น�า้ส้มสายช ูเกลือ ชาและกาแฟ วุ้น สารปรุงแตง่ 
หรือสารในกระบวนการผลติท่ีก�าหนดไว้ น�า้ รวมถงึ น�า้แร่ 
และน�า้ท่ีได้จากแหลง่น�า้ใต้ดนิ สารประกอบการเซต็ตวัของ 
แยม วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คาวา และ 
แซนด์วิช โรลไส้ตา่งๆ เบเกิล และผลติภณัฑ์ท่ีคล้ายกนั
ส�าหรับอาหารท่ีไมไ่ด้รับการยกเว้นให้แสดงแผงข้อมลูทาง 
โภชนาการ คูมื่อนีก้�าหนดรูปแบบมาตรฐานของแผงข้อมลูทาง 
โภชนาการ
เวบ็ไซต์ FSANZ มีเคร่ืองมือออนไลน์ไว้ให้ค�านวณตวัเลขส�าหรับ 
แผงข้อมลูทางโภชนาการส�าหรับคณุสมบตัทิางโภชนาการ 
มาตรฐานแตล่ะชนิด
อาหารท่ีจ�าเป็นต้องให้คืนรูปหรืออาหารท่ีต้องขจดัน�า้ทิง้ไป 
ก่อนบริโภคต้องระบใุห้ชดัเจนวา่ คณุคา่ทางโภชนาการตา่งๆ  
ในแผงข้อมลูทางโภชนาการนัน้ แสดงไว้ส�าหรับอาหารท่ีคืนรูป 
แล้วหรือได้ขจดัน�า้ทิง้ไปแล้ว
ในกรณีท่ีมีค�ากลา่วอ้างเร่ืองคณุสมบตัทิางโภชนาการท่ี 
ไมไ่ด้แสดงอยูใ่นแผงข้อมลูทางโภชนาการมาตรฐาน จะต้องมี 
การระบขุ้อมลูส�าหรับค�ากลา่วอ้างนัน้ลงในแผงข้อมลูทาง 
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โภชนาการ ในกรณีท่ีมีการระบคุ�ากลา่วอ้างทางโภชนาการ
ในอาหารในบรรจภุณัฑ์ขนาดเลก็ The Code จะให้ทางเลือก 
ในการระบขุ้อมลูทางโภชนาการ 
The Code ระบขุ้อมลูเพ่ิมเติมท่ีต้องแสดงอยูใ่นแผงข้อมลูทาง 
โภชนาการ ในเร่ืองค�ากลา่วอ้างตา่งๆ เก่ียวกบั คอเลสเตอรอล  
กรดไขมนั เส้นใยอาหาร น�า้ตาล หรือ คาร์โบไฮเดรต [1.2.8]

9. การระบลุกัษณะของสว่นผสมตา่งๆ  
(ระบเุป็นร้อยละบนฉลาก) [1.2.10]

การระบลุกัษณะของสว่นผสมหรือสว่นประกอบอาหารตา่งๆ  
ต้องระบบุนฉลากของอาหารท่ีแปรรูปส�าเร็จแล้วเป็นร้อยละ  
ตวัอยา่งฉลากในคูมื่อนี ้จะแสดงการระบเุป็นร้อยละในรายการ 
สว่นผสม
การระบลุกัษณะสว่นผสมหรือสว่นประกอบอาหารจะถือวา่ 
สมบรูณ์ หาก

> มีการกลา่วถงึในช่ือของอาหาร

> ปกตแิล้ว จะเก่ียวข้องกบัช่ืออาหารท่ีผู้บริโภคมกัรู้จกั หรือ

> มีการเน้นย�า้บนฉลากในลกัษณะของค�า รูปภาพ หรือ 
ภาพกราฟิก

ในกรณีท่ีเป็นอาหารท่ีต้องคืนรูปนัน้ อาจมีการระบเุป็นคา่ 
ร้อยละของอาหารท่ีต้องคืนรูป ซึง่ต้องมีการระบอุยา่งชดัเจน
ต้องมีการระบเุป็นคา่ร้อยละท่ีแท้จริงหรือร้อยละเป็นอยา่งต�่า  
หากใช้คา่ร้อยละอยา่งต�่าต้องมีการแจกแจงอยา่งชดัเจนด้วย
ข้อก�าหนดของอาหารส�าเร็จรูปบรรจหุอ่ ในเร่ืองการระบ ุ
ลกัษณะของสว่นผสมเป็นร้อยละนัน้ จะไมใ่ช้กบัรายการตา่งๆ  
ท่ีระบใุนมาตรฐาน 1.2.10 - 3

10. ประเทศท่ีผลติ [1.2.11]
ฉลากอาหารต้องมีข้อความอีกสว่นท่ีระบปุระเทศท่ีเป็นแหลง่ 
ก�าเนิดอาหาร โดยไมไ่ด้มีการก�าหนดรูปแบบของค�าไว้  
แตค่�าวา่ “ผลติภณัฑ์จาก” “ท�าใน” และค�าตา่งๆ ท่ีคล้ายกนั 
มีความหมายดงันี ้

> ค�าวา่ “ผลติภณัฑ์จาก” “ผลติใน” และค�าตา่งๆ ท่ีคล้ายกนั  
หมายถงึ แหลง่ก�าเนิดของสว่นผสมส�าคญัมาจากประเทศ 
ท่ีระบไุว้ และกระบวนการผลติหรือกระบวนการสร้างทัง้หมด 
หรือเกือบทัง้หมดเกิดขึน้ในประเทศนัน้ และ

> ค�าวา่ “ท�าใน”หรือ “ผลติใน” “ผลติในออสเตรเลีย” และ 
ค�าตา่งๆ ท่ีคล้ายกนั หมายถงึ ลกัษณะของอาหารมีการ 
แปรรูปเป็นสว่นใหญ่ในประเทศท่ีอ้างวา่เป็นแหลง่การผลติ  
และมีการลงทนุคา่ใช้จา่ยในการผลติอยา่งน้อยร้อยละ 50  
ในประเทศนัน้ หากไมเ่ป็นไปตามข้อก�าหนดนี ้อาจมีการระบ ุ
ค�ากลา่วอ้างตามความเหมาะสม ตวัอยา่งเชน่

 ผลติในออสเตรเลียโดยใช้สว่นผสมน�าเข้า 

 หรือ

 บรรจหุอ่ในประเทศออสเตรเลียโดยใช้สว่นผสมท้องถ่ิน 
และสว่นผสมน�าเข้า

ข้อมลูอ่ืนๆ ในฉลาก ซึง่ได้แก่ รูปภาพ และภาพกราฟิก  
จะต้องไมท่�าให้เข้าใจผิดหรือต้องไมข่ดัแย้งกบัข้อความท่ีระบ ุ
ประเทศท่ีผลติ
ผกัและผลไม้สดแบบไมห่ัน่หรือหัน่แล้วในบรรจภุณัฑ์ท่ีไมมี่การ 
ปกปิดลกัษณะหรือคณุภาพของอาหาร ต้องแสดงประเทศ หรือ 
ประเทศท่ีผลติ หรือแสดงสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัอาหาร วา่ใช้ 
สว่นผสมท้องถ่ินและสว่นผสมน�าเข้า และต้องแสดงอยูบ่น 
บรรจภุณัฑ์ 

11. ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านสขุภาพ  
(โภชนาการ สขุภาพ และ 
ค�ากลา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง) [1.2.7]

ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านสขุภาพ (โภชนาการ สขุภาพ และ 
ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง) เป็นการระบขุ้อความโดย 
ความสมคัรใจ ซึง่อาจระบบุนฉลากอาหารโดยธรุกิจด้าน 
อาหาร (และในโฆษณา)
มีค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านสขุภาพท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต ซึง่มี 
รายละเอียดระบใุนมาตรฐาน 1.2.7

ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านปริมาณสารอาหาร เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
ปริมาณของสารอาหารหรือธาตอุาหารในอาหาร ตวัอยา่งเชน่  
“คอเลสเตอรอลต�่า”หรือ “เป็นแหลง่เส้นใยอาหารท่ีดี” 
ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านสขุภาพเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
อาหารและสขุภาพ ซึง่มีค�ากลา่วอ้างด้านสขุภาพสองประเภท  
ได้แก่

> ค�ากลา่วอ้างด้านสขุภาพระดบัทัว่ไป หมายถงึ สารอาหาร 
หรือธาตอุาหารในอาหารและผลกระทบของมนัตอ่การ 
ท�างานของร่างกาย ตวัอยา่งเชน่ “แคลเซียมดีตอ่กระดกู 
และฟัน” 

> ค�ากลา่วอ้างด้านสขุภาพระดบัสงู หมายถงึ สารอาหาร 
หรือธาตอุาหารในอาหารและผลกระทบของมนัตอ่โรค 
ท่ีร้ายแรงหรือดชันีชีว้ดัทางชีวภาพ (biomarker) ของโรค 
ท่ีร้ายแรง ตวัอยา่งเชน่ “อาหารท่ีมีแคลเซียมสงูอาจชว่ย 
ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดกูพรุนในคนท่ีมีอาย ุ 
65 ปีขึน้ไป”

ค�ากลา่วอ้างตา่งๆ ด้านสขุภาพจะได้รับอนญุาตให้ใช้กบัอาหาร 
ท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์การให้คะแนนข้อมลูโปรไฟล์สารอาหาร  
(Nutrient Profiling Scoring Criterion -  NPSC) เทา่นัน้ โดยเวบ็ไซต์  
FSANZ จะมีเคร่ืองมือออนไลน์ให้เพ่ือชว่ยค�านวณคะแนนของ 
โปรไฟล์สารอาหารของอาหารแตล่ะชนิด
ค�ากลา่วอ้างท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ได้รับการอนญุาตให้ใช้ได้  
หากมีการระบปุริมาณสารอาหารหรือค�ากลา่วอ้างด้านสขุภาพ 
ท่ีได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีควบคมุนัน้ๆ
เง่ือนไขในการระบคุ�ากลา่วอ้างใดๆ ข้างต้น มีระบไุว้ใน 
มาตรฐาน 1.2.7

สามารถอา่นข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี คณะกรรมการการแขง่ขนั 
ทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภคแหง่ออสเตรเลีย (Australian  

Competition & Consumer Commission)

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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สิง่ท่ีต้องไมร่ะบุ
ฉลากอาหารต้องไมร่ะบถุ้อยค�า ข้อความ ค�ากลา่วอ้าง รูปภาพ  
หรือภาพกราฟิก ท่ีแสดงถงึอาหารหรือลกัษณะตา่งๆ ของ 
อาหารในรูปแบบท่ีเป็นเทจ็ ท�าให้เข้าใจผิด หรือเป็นการ 
หลอกลวง
ตวัอยา่งเชน่ รูปภาพหรือภาพกราฟิกบนฉลากท่ีเป็นการแนะน�า 
วิธีการเตรียมอาหาร ควรมีข้อมลูประกอบอยา่งเหมาะสม เชน่  
“สตูรอาหาร” “ค�าแนะน�าหนว่ยบริโภค” หรือข้อความอ่ืนท่ีท�าให้ 
แนใ่จวา่ผู้บริโภคจะไมเ่ข้าใจผิดเก่ียวกบัอาหารในบรรจภุณัฑ์

ข้อความท่ีควบคมุ
นอกเหนือจากข้อมลูท่ีระบไุว้ก่อนหน้านี ้ข้อความตอ่ไปนี ้ 
เป็นค�ากลา่วอ้างและข้อความบางประการท่ีอยูใ่ต้การควบคมุ  
ซึง่อาจจะน�ามาใช้ได้
การตดิฉลากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ [2.7.1]

> ค�ากลา่วอ้างหรือข้อความตา่งๆ เก่ียวกบัวิตามินหรือแร่ธาต ุ 
ไมส่ามารถระบไุด้ ยกเว้นจะได้รับอนญุาตจาก the Code  
ในกรณีท่ีได้รับอนญุาตให้ระบคุ�ากลา่วอ้างหรือข้อความ  
จะต้องมีการระบขุ้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัวิตามินหรือแร่ธาต ุ
โดยใช้รูปแบบท่ีก�าหนดไว้ใน the Code บนฉลากเทา่นัน้  
[1.3.2];

> ค�ากลา่วอ้างท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ นมผงสตูรส�าหรับ 
ทารก อาหารส�าหรับทารก อาหารเสริมส�าหรับนกักีฬา 
ทัง้หมดมีการควบคมุ [2.9]

> ข้อความเพ่ิมเตมิบนฉลากท่ีก�าหนดไว้ใน the Code จะต้อง 
แสดงบนฉลากของ

 – อาหารทีมี่ส่วนประกอบของเคร่ืองในสตัว์
 –	 เนือ้สบั	(ในกรณีทีมี่ค�าอา้งอิงเกีย่วกบัปริมาณของไขมนั)
	 –	 เนือ้สตัว์ทีป่รุงดว้ยการหมกั	หัน่บดใหเ้ป็นช้ินเล็ก	แปรรูป		
	 และผ่านกรรมวิธี

	 –	 ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปหรือปลาดิบแปรรูป
 – น�้าป่ันจากผกัหรือผลไม้
 – น�้ามนัทีร่บัประทานได้
 – เคร่ืองดืม่เกลือแร่
 – คาวา
 – เคร่ืองดืม่ทีผ่สมคาเฟอีน
 – อาหารส�าหรบัทารก
 – นมผงสูตรส�าหรบัทารกและนมผงสูตรต่อเนือ่ง
 – อาหารทีร่บัประทานแทนมือ้อาหาร	อาหารเสริม	และ	
	 อาหารเสริมส�าหรบันกักีฬา	

 – เกลือโซเดียมต�่า

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ
ทา่นสามารถอา่นคูมื่อและเอกสารข้อมลูตา่งๆ หากต้องการ 
ทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิการตีความหมายตาม the Code  
พร้อมทัง้ตวัอยา่งตา่งๆ ได้โดยไปท่ีหวัข้ออตุสาหกรรมและ 
ผู้บริโภค ในเวบ็ไซต์ของ FSANZ ท่ี www.foodstandards.gov.au

คูมื่อและลงิค์เหลา่นีมี้ข้อมลูครอบคลมุเร่ือง
> เนือ้หาโดยรวมของการตดิฉลากอาหาร
> การตดิฉลากโดยระบปุระเทศท่ีผลติ  

(รวมถงึผลติภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้บรรจหุอ่)
> การน�าเสนอเก่ียวกบัอาหาร  

(การระบขุ้อมลูท่ีเป็นความจริงบนฉลาก)
> การตดิฉลากโดยระบสุว่นผสม
> การตดิฉลากโดยระบขุ้อมลูเป็นร้อยละ
> สารปรุงแตง่อาหาร
> ข้อความเพ่ือการเตือนและแนะน�า
> การก�าหนดวนัท่ี
> แผงข้อมลูทางโภชนาการ
> การกลา่วอ้างคณุคา่ทางโภชนาการ สขุภาพ และท่ีเก่ียวข้อง
> อาหารดดัแปรด้านพนัธกุรรม

นอกจากนัน้ ยงัสามารถขอรับข้อมลู 
ได้จาก
แผนกอาหารและยาควบคมุ (The Food & Controlled Drugs) 
Department of Health 
Citi Centre Building,
11 Hindmarsh Square,
Adelaide SA 5000

โทรศพัท์ 8226 7100

เวบ็ไซต์ www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

หมายเหตสุ�าคญั ข้อมลูนีจ้ดัท�าลา่สดุเม่ือเดือนกนัยายน 2016  
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดงันัน้คณุจ�าเป็นต้องใช้เอกสาร 
ฉบบันีร่้วมกบั the Code ฉบบัลา่สดุ 
ข้อมลูเพ่ิมเตมิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้หาดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์นี ้
> ข้อก�าหนดในการตดิฉลากโดยระบปุระเทศท่ีผลติ 

ส�าหรับผลติภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้บรรจหุอ่
> การแสดงหนว่ยเป็นกิโลจลู (kJ) ท่ีธรุกิจด้านอาหาร 

หลายท�าเล
> ส�าเนาข้อก�าหนดมาตรฐานการตดิฉลากเคร่ืองด่ืม  

ส�าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

กฎหมายการติดฉลากอ่ืนๆ
สอบถามเก่ียวกบั

น�า้หนกัและมาตรชัง่ตวงวดั
National Measurement Institute 
22-24 Furness Ave 
Edwardstown SA 5039

โทรศพัท์ 1300 686 664
 

กฎหมายการวางคา่มดัจ�าภาชนะบรรจเุคร่ืองด่ืม
ตดิตอ่
Environmental Protection Authority,
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000

โทรศพัท์ 8204 1180

www.foodstandards.gov.au
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
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BEST BEFORE  9 DEC 17
STORE AT OR BELOW -18oC

NUTRITION INFORMATION
SERVINGS PER PACKAGE - 4
SERVING SIZE - 175g

INGREDIENTS
WHEAT FLOUR, MEAT (MINIMUM 
25%), WATER, ANIMAL AND
VEGETABLE FAT, ONION POWDER, 
HYDROLYSED VEGETABLE 
PROTEIN, EGG, THICKENER(410),
SUGAR, MINERAL SALT (450),
SALT, COLOUR (150a), HERBS, 
PRESERVATIVE (223).

FINEFOOD CO,
20 MAIN ST,
ADELAIDE,
SOUTH AUSTRALIA,

PRODUCT OF AUSTRALIA

QUANTITY PER
175g SERVING

1615kJ

25.9g

20.6g

10.0g

23.6g

1.2g

471mg

ENERGY

PROTEIN

FAT – Total

-  Saturated

CARBOHYDRATE

- Sugars

SODIUM

All values are average quantities

QUANTITY
PER 100g

923kJ

14.8g

11.8g

5.76g

13.5g

0.7g

269mg

Meat Pies

700g

ฉลาก
ในกรณีท่ีฉลากแสดงข้อความ ค�ากลา่วอ้าง หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากข้อมลูท่ี the Code ก�าหนดไว้ ต้องมีการอ้างอิงกบั  
the Code ในเร่ืองกฎหรือข้อห้ามตา่งๆ ท่ีอาจน�ามาใช้

วนัท่ีก�าหนดและ 
เง่ือนไขในการ 
เก็บรักษา

 ในกรณีท่ีมีการบรรจ ุ
หอ่อาหารท่ีมีน�า้หนกั 
และปริมาณไมแ่นน่อน  
หนว่ยบริโภคตอ่หนึง่ 
บรรจภุณัฑ์อาจถกู 
ทดแทนเป็นหนว่ยบริโภค 
ตอ่กิโลกรัมหรือหนว่ยอ่ืนๆ  
ท่ีเหมาะสม

ค�าวา่ หนว่ยบริโภค  
อาจถกูแทนท่ี 
ด้วยค�าวา่ แผน่ หอ่  
บรรจภุณัฑ์ หรือ 
หนว่ยทัว่ไปอ่ืนๆ  
ของมาตรชัง่ตวงวดั  
รวมถงึ ถ้วยเมตริก  
หรือ ช้อนโต๊ะเมตริก

ต้องมีการระบใุนแผงข้อมลูให้ชดัเจนวา่จะแสดง 
คณุคา่ทางโภชนาการเป็นปริมาณโดยเฉลี่ย หรือ 
จะแสดงเป็นปริมาณต�่าสดุหรือสงูสดุ หากคณุคา่ 
ทางโภชนาการในบางรายการนัน้ เป็นปริมาณ 
ต�่าสดุหรือสงูสดุ

ช่ือและท่ีอยูท่างธรุกิจในออสเตรเลีย 
หรือนิวซีแลนด์ และข้อความแยก 
อีกสว่นท่ีระบปุระเทศท่ีผลติ

ช่ือของอาหาร

ข้อความแสดง 
สว่นผสมตา่งๆ  

ให้ระบจุาก 
ปริมาณมาก 

ไปหาน้อย 
ตามน�า้หนกั  

ซึง่แสดงการระบ ุ
ลกัษณะของ 

สว่นผสม 
เป็นสดัสว่นร้อยละ

น�า้หนกัและ 
มาตรชัง่ตวงวดั

ตวัหนงัสือท่ีอา่นออกงา่ยและขนาดของตวัหนงัสือ
ข้อความ ค�า หรือเนือ้ความทัง้หมดท่ีจ�าเป็นต้องระบจุะต้องเป็นภาษาองักฤษ แตส่ามารถระบขุ้อมลูเป็นภาษาอ่ืนได้ หากข้อมลู 
สอดคล้องหรือไมข่ดัแย้งกบัภาษาองักฤษ

มีข้อยกเว้นส�าหรับข้อความเพ่ือการเตือน นัน่คือ ไมจ่�าเป็นต้องก�าหนดขนาดตวัหนงัสือ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ข้อมลูนัน้ต้องอา่นออก 
ได้งา่ย เหน็ได้อยา่งชดัเจน และไมจ่งใจให้กลืนเข้ากบัพืน้หลงั

ข้อความเพ่ือการเตือนท่ีก�าหนดโดย the Code จะต้องมีรูปแบบขนาดตวัหนงัสือไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร หรือ 1.5 มิลลเิมตร 
บนบรรจภุณัฑ์ขนาดเลก็ มาตรฐาน 1.2.1 สว่นท่ี 6  1.2.1 – 25

SERVING SUGGESTION
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