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Những hạn chế mới trong việc
bán chất phụ gia thực phẩm
Nước Tro (Lye Water)
Những ai cần phải đọc bản tin này?
Những người nhập cảng, bán sỉ hay bán lẻ thực phẩm, có bán hay cung cấp chất phụ
gia thực phẩm - Nước Tro để dùng trong nhà, hay bất cứ những người nào muốn làm
những công việc như vậy trong tương lai.
Luật này sẽ thay đổi ra sao ở tiểu bang Nam Úc?
Có một sự thay đổi trên toàn nước Úc, kể từ ngày 01/09/2010, quí
vị không còn được phép bán hay cung cấp chất phụ gia thực phẩm
Nước Tro (Lye Water) có độ pH cao hơn 11.5 để dùng trong nhà.
Sự thay đổi này chỉ áp dụng cho Nước Tro được vô chai và bán như là
chất phụ gia thực phẩm.
Quí vị vẫn còn được phép bán Nước Tro có độ pH từ 11.5 trở xuống.
Quí vị vẫn còn được phép bán Nước Tro dùng cho mục đích thương
mại (thí dụ như việc sản xuất thực phẩm có tính chất thương mại và
các nhà hàng).
Sự thay đổi này áp dụng cho chất phụ gia thực phẩm Nước Tro có
chứa sodium hoặc potassium carbonate, sodium hoặc potassium
silicate, sodium hoặc potassium phosphate, sodium hoặc potassium
hydroxide.

Tại sao lại xảy ra việc này?
Có một số các tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Úc Đại Lợi, trẻ em đã
Hai loại Nước Tro bán ở Úc
tình cờ uống phải Nước Tro. Nước Tro là một loại chất lỏng dùng với
lượng rất nhỏ trong việc nấu các thức ăn Á và Phi châu, nhưng nó có
thể gây phỏng trầm trọng nguy đến tính mạng, nếu uống không pha loảng thẳng từ trong chai. Một
quyết định được áp dụng trên toàn nước Úc rằng Nước Tro cần phải được buôn bán hạn chế để giảm bớt
các rủi ro gây nguy hại.
Độ pH của Nước Tro có thể thay đổi. Độ pH càng cao chừng nào thì Nước Tro càng nguy hiểm chừng ấy.
Vì vậy kể từ ngày 01/09/2010, các loại Nước Tro có mức độ nguy hiểm cao sẽ không được bán.

Làm thế nào để tôi biết mình đang chấp hành đúng luật pháp?
Quí vị phải dời tất cả các loại phụ gia thực phẩm Nước Tro có độ pH cao hơn 11.5 ra khỏi kệ hàng của
mình trước ngày 01/09/2010. Quí vị có thể tính toán số lượng để giữ hàng bán hết trước ngày này.
Hình phạt sẽ áp dụng cho những ai vi phạm, vì vậy muốn biết Nước Tro của quí vị có bán hợp pháp hay
không, những người buôn bán lẻ được khuyến cáo nên liên lạc với nhà cung cấp hàng của họ để tìm hiểu
thành phần cấu tạo và độ pH của bất kỳ số hàng nào họ muốn bán.
Cách tốt nhất để biết chắc chắn là yêu cầu họ cung cấp các dữ kiện này bằng văn bản.
Những nhà nhập cảng và bán sỉ được khuyến cáo tìm hiểu các dữ kiện này với những nhà phân phối
Nước Tro để họ biết chắc chắn sản phẩm của họ được phép bán hợp pháp ở tiểu bang Nam Úc.
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