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راهنمای برچسب  زنی غذا های بسته بندی شده

مقدمه
این راهنما حاوی الزامات موجود در نظام نامه استاندارد غذا در کشورهای 

اسرتالیا و نیوزیلند می باشد، نظام نامه ای که در قوانین حاکم بر امور غذایی 

کلیه ایاالت و قلمرو ها در اسرتالیا اتخاذ شده است. این راهنما به هدف 

کمک به بنگاه های تجاری کوچک در تهیه برچسب اطالعات غذایی پایه 

برای خرده فروشی تنظیم شده است.

همانطور که در این راهنما اشاره شده است، در صورت وجود موارد زیر کسبه 

صنف غذا باید مستقیما به نظام نامه مراجعه نمایند. 

ادعا و یا اظهاراتی که ممکن است نیازمند قاعده سازی باشند  <

غذاهایی که برای انعکاس اطالعات بیشرت نوع خاصی از   < 

برچسب گذاری را طلب می کنند.

این راهنما شامل کلیه اطالعات مورد نیاز و یا استثنا های موجود در زمینه 

برچسب گذاری نیست و نباید به عنوان جایگزینی برای مشاوره حقوقی در 

نظر گرفته شود. شما می توانید نسخه ای از نظام نامه استاندارد غذا را از 

تار نمای سازمان استاندارد غذایی اسرتالیا و نیوزیلند (FSANZ) به آدرس 

www.foodstandards.gov.au دریافت نمایید.

تذکر:

آنچه در بین براکت می آید [1.2.1] مشخصا به استاندارد مرتبط در نظام   <

نامه اشاره میکند.

بسته بندی کوچک در این راهنما به بسته های با مساحت کوچکرت از   <

100 سانتیمرت مربع اشاره می کند  [1.1.2]

چرا از برچسب غذا استفاده می کنیم؟

اطالعات منعکس شده روی برچسب غذا به انتخاب غذاهای بهرت و سالم تر 

کمک می کند. برچسب ها اطالعات زیر را برای ما فراهم می کنند:

میزان و نوع مواد مغذی موجود در محصول  <

هشدار در مورد وجود مواد آلرژی زا  <

اطالع رسانی در مورد تاریخ انقضاء ماده غذایی  <

در صورت لزوم، دادن اطالعات در مورد نحوه نگهداری، آماده سازی یا   <

طبخ ماده غذایی خریداری شده. 

دادن فهرستی از مواد تشکیل دهنده  <

دادن اطالعات در مورد محل تولید ماده خوراکی  <

 اساسا اطالعات اولیه در مورد محتویات موجود در غذایی که میخوریم و 

چگونگی استفاده از آن ماده خوراکی از طریق برچسب اطالع رسانی بر روی 

محصوالت خوراکی به ما داده میشود. 

کدام محصول غذایی باید دارای برچسب باشند؟
برچسب های محصوالت خوراکی باید حاوی مشخصات غذا، هشدار و 

راهنمایی های الزم، تاریخ برچسب گذاری، دستورالعملهای الزم برای 

 نگهداری و استفاده، کشور مبداء، مواد خوراکی تولید شده با استفاده از 

فن آوری ژنتیک و یا پرتو افکنی. در صورتیکه محصوالت غذایی شما 

مدارک الزم و حاوی اطالعات فوق را به همراه داشته باشند دیگر نیازی به 

منعکس کردن مجدد این اطالعات بر روی بر چسب نیست.

به استثنا موارد نشان داده شده در  ]8-1.2.1 ,7-1 .1.2 ,6-1.2.1[ کلیه غذا 

های بسته بندی شده برای خرده فروشی باید دارای برچسب اطالع رسانی 

باشند.

در موارد استثنا مانندغذاهایی که مورد اصالح ژنتیکی یا پرتو افکنی قرار 

گرفته اند، گوشت خشک و فرایند شده، گیاه کاوا، عسل غنی و یا مواد غذایی 

که الشه حیوانات در آنها میباشد، اطالعات باید بر اساس آنچه در نظام نامه 

آمده است بر روی برچسب اطالع رسانی روی آن محصول قرار داشته و یا به 

نحوی با آن محصول غذایی همراه باشد.

آنچه باید بر روی این برچسب ها منعکس شود

1. نام محل تولید و بازه زمانی ارسال محصول غذایی
غذاهای بسته بندی شده باید با اسم و توضیحاتی که گمراه کننده نباشند 

برچسب گذاری شوند. در نظام نامه برای بعضی از غذاها نام گذاری  خاصی 

ارائه شده که از پیش تعیین شده بوده و باید بر روی برچسب های  اطالع 

رسانی منعکس شوند. 

لیست محصوالت غذایی که نامگذاری از پیش تعیین شده دارند را می توانید 

در  ]2-1.2.2[ پیدا کنید.

دیگر خوراکی که دارای اسم مشخص و تعریف شده ای نیستند باید نام یا 

مشخصاتی مبنی بر ماهیت آن ماده غذایی ارائه دهند. ]1.2.2[

2. مشخصات محل تولید ]1.2.2[
به طور کلی برچسب های روی محصوالت غذایی باید محل آماده کردن، 

بسته بندی و بازه زمانی آن را بیان کنند. 

بازه زمانی عموما به طول مدت آماده سازی یا بسته بندی اشاره می کند که از 

24 ساعت تجاوز نمیکند 

جمله بندی مشخصی در این بخش مطرح نشده است.

این الزامات از طریق تاریخ گذاری صحیح، بیان آدرس کارخانه تولیدی یا 

مرکز بسته بندی آن کاال برآورده می شوند. 

در مواردی که این اطالعات کافی نباشند کارخانه تولید و یا بسته بندی کننده 

موظف خواهد بود از طریق ارائه یک سیستم مشخص اطالعات بیشرت را 

فراهم آورد. 

3. نام و آدرس ]1.2.2[
در صورت نیاز برای بازگرداندن محصوالت )فراخوان( و یا برقراری ارتباط، 

برچسب روی محصوالت باید آدرس بنگاه تجاری، مکان بسته بندی، مکان 

تولید یا مکان عرضه کاال را در اسرتالیا یا نیوزیلند بر روی خود داشته باشند.

داشنت یک آدرس کامل که شامل پالک محل، نام خیابان، نام محله یا شهر 

و نام ایالت است  الزامی است. آدرس هایی مانند صندوق پستی یا از این 

قبیل موارد کفایت نمیکنند.

4. هشدارها و توصیه های الزامی ]1.2.3[
ممکن است انعکاس توصیه های الزم، هشدارها، و یا اعالم وجود محتویات 

خاص در محصوالت غذایی  بر روی برچسب های اطالع الزامی باشد. لیست 

کامل و به روز رسانی شده در استاندارد در 1.2.3 موجود می باشد. 
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5. برچسب زنی مواد تشکبل دهنده ]1.2.4[
بجز موارد استثنا، برچسب های محصوالت غذایی باید شامل رشح محتویات 

)که افزودنی ها نیز بخشی از آن می باشند( نیز باشند.

مرشوبات الکلی، آب بسته بندی شده، بسته های کوچک، شیر و محصوالت 

خامه ای که در بطری های شیشه ای با درهای فویلی قرار دارند، و در 

مواردی که نام محصول غذایی خود لیست کاملی از محتویات آن باشد 

استثنا هستند. ]1.2.4[ 

درصورتیکه بعضی ترکیبات  تشکیل دهنده محصوالت غذایی یا تولیدات 

حاصل از آنها باعث بروز هر نوع حساسیت شوند، این مطلب باید اظهار 

شود) حتی اگر به عنوان بخشی از فرایند آن محصول باشند(. لیستی از این 

ترکیبات  تشکیل دهنده در]4-1.2.3[ آمده است.

کلیه محصوالت غذایی حتی استثنا های عنوان شده در فوق در صورت 

داشنت محتویات فوق ملزم به بیان واظهار وجود این نوع محتویات یا 

نولیدات حاصل از آنها در محصول خود می باشند، همینطور در صورتیکه 

سطح وعده غذایی بسته بندی شده بزرگرت از 30 سانتیمرت مربع باشد باید 

خود دارای برچسب داخلی بوده و مطالب فوق باید بر روی آن برچسب هم 

منعکس شوند.

کلیه محتویات موجود باید به ترتیب وزن مورد استفاده و از سنگین به سبک  

درج شوند. این بدان معناست که ترکیبات یی که بیشرت مورد استفاده قرار 

گرفته باید در ابتدا لیست قرار گیرند. در صورت وجود آب، آب باید در لیست 

مواد تشکیل دهنده عنوان شود مگر اینکه علت استفاده از آب ایجاد انسجام 

در مواد تشکیل دهنده، هیدراته کردن محصول، بخشی از آب موجود در 

محصول، آب نمک مورد استفاده در مواد خوراکی و یا نهایتا کمرت از 5 در 

صد  کل محصول غذایی نهایی باشد.

 در صورت وجود محتویات ترکیبی )موادی که از دیگر مواد تهیه می شوند(، 

مواد موجود در آن ترکیب غذایی می توانند هم به صورت جداگانه در لیست 

محتویات آورده شوند و یا به ترتیب میزان مواد استفاده شده در آن ترکیب بال 

فاصله پس از نام ترکیب آورده شوند، مانند این مثال: شیر کاکائو) شکر، شیر 

خشک، کره کاکائو، ماده پایدار کننده 476، طعم دهنده(

هر افزودنی یا ماده خوراکی که نهایتا بیش از 5 در صد از محصول نهایی را 

تشکیل دهند باید اعالم شوند. در مواردی که مواد ترکیبی تشکیل دهنده 

محصول کم تر از 5 درصد از محصول نهایی را تشکیل دهند، تنها افزودنی 

هایی که ممکن است باعث بروز حساسیت شوند و یا کاربرد فنی در تولید 

محصول داشته اند باید اظهار شوند.

 (Generic)در مورد بعضی از افزودنی ها تنها کافیست اسامی کلی و عمومی

 یا نوع آن مواد خوراکی ذکر شود. به طور مثال: از کلمه "سبزیجات" 

می توان برای بیان ترکیبی از رزماری، آویشن و نعنا استفاده شود. استفاده از 

اسامی کلی (Generic)و عمومی ممکن است برای مواد ذکر شده در جدول 

10 از نظام نامه استفاده شود. استفاده از کلمه "شکرها" مجاز نیست.

برای استفاده از اسامی کلی و عمومی (Generic) باید موارد خاص زیر رعایت 

شود:

برای کلماتی مانند غالت مخصوص صبحانه (Cereal)  یا نشاسته باید   <

مشخصا نوع آن غله یا نشاسته عنوان شود 

برای کلمه آجیل باید نوع خاص آجیل مورد استفاده در محصول عنوان   <

شود.

برای کلماتی مانند چربی یا روغن باید گیاهی یا حیوانی بودن آن   <

مشخص گردد. اگر چربی یا روغن موجود از بادام زمینی، سویا و یا 

کنجد باشد منبع آن باید عنوان شود. روغنهایی که از گروه دی گلیرساید 

(Diglyceride) هستند باید با اسم خود عنوان شوند.

منبع چربی حیوانی موجود در محصوالت لبنی باید ذکر شود، و  <

کلمه ماهی در صورتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که در آن محصول   

غذایی خرچنگ یا سخت پوست وجود نداشته باشد چرا که وجود سخت 

پوستان باید  با بیان اسم مشخص خود در محصوالت گزارش شود. 

بدین ترتیب مشرتی در مورد ماهیت محتویات محصوالت خوراکی  گمراه 

نخواهد شد. بعضا نحوه بیان محتویات ممکن است که نیازمند تایید باشد، 

مثال: 

پودر پنیر

 یا

سبزیجات خشک شده.

در مورد افزودنی های خوراکی، آنها باید یا از طریق اشاره به نوع آن و ذکر 

شماره و یا با اشاره به نوع و نام علمی آن افزودنی معرفی شوند، به طور 

مثال:

رنگ (102)

یا

رنگ )تارترازین(. 

اگر نتوانیم یکی از افزودنی های خوراکی را بر اساس طبقه بندی های 

نظامنامه مورد طبقه بندی قرار دهیم، باید آن افزودنی را براساس اسامی 

علمی منعکس نماییم. طعم دهنده ها باید به طریق زیر اظهار گردند:

طعم دهنده 

یا 

طعم.

و یا از طریق بیان نام خاص یا توصیف آن طعم دهنده. زمانی که افزودنی 

های ,631 ,627 ,625 ,624 ,623 ,622 ,621 ,620  یا 635 به عنوان 

طعم دهنده مورد استفاده قرار میگیرند، حضور آنها در محصوالت باید از 

طریق بیان شماره کد و یا اسم آن افزودنی ذکر گردد.

اضافه کردن کافئین به هر محصولی باید اعالم شود.

در رشایطی که بعضا یک ماده خوراکی و یا یک افزودنی با ماده خوراکی 

یا افزودنی دیگر ولی با همان کاربرد جا به جا شود. هردو آن مواد باید ذکر 

شوند و در لیست محتویات ارائه شوند. به طور مثال محتویات می توانند به 

این صورت اظهار شوند. روغن آفتاب گردان یا روغن گل رنگ. ]1.2.4[ 

محتویات، ترکیباتی که  نقش فرایندی دارند و یا افزودنی ها یی که با بهره از 

فن اوری اصالح ژنتیکی تولید شده اند باید عنوان اصالح ژنتیکی را در کنار 

نام محتویات و دیگر ترکیبات بیان کنند، به طور مثال: پروتئین خالص تهیه 

شده از سویا بی چربی ) اصالح ژنتیک شده(

محصوالت خوراکی که  مورد باالترین میزان تصفیه قرار گرفته اند، مواد 

مکمل و یا افزودنی هایی که پروتئین و یا DNA موجود در آنها تخلیه شده 

است ازموارد استثنا هستند، برای طعمهای تولیدی کمرت از 1 گرم در 1 کیلو 

از محصول  نهایی غذایی که از طریق اصالح ژنتیکی تولید شده اند نیز 

الزامی برای اظهار وجود ندارد. ]1.5.2[
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در صورتیکه یک محصول خوراکی یا محتویات آن مورد پرتو افکنی قرار 

گرفته باشند باید به صورت جداگانه اظهار شود و یا در لیست محتویات 

منظور گردد، مثال:

از طریق پرتو یونیزه شده است 

یا

پرتو افکنی شده )نام غذا(

یا 

سبزیجات )پرتو افکنی شده( [1.5.3].

برای کسب اطالع از اینکه آیا مواد موجود در کاال، مکملها و یا افزودنی 

ها مورد پرتو افکنی یا اصالح ژنتیکی قرار گرفته اند، به منبع تهیه آن مواد 

مراجعه نمایید.

6. تاریخ گذاری ]1.2.5[
عموما کلیه غذاهای بسته بندی شده با عمر 2 سال یا کمرت، باید دارای 

نشانگرهای تاریخ و محدوده زمانی ثبت شده باشند.

 تاریخ گذاری هایی مانند "بهرتین زمان مرصف تا پیش از

")BEST BEFORE( بر روی اغلب محصوالت غذایی نقش بسته است. 

کاالها ی تاریخ گذاری شده با "بهرتین زمان مرصف تا پیش از" اگر هنوز 

مناسب و امن برای استفاده باشند، هنوز مجاز به عرضه خواهند بود. 

کاالهایی که از "بهرتین زمان مرصف تا پیش از"  برای تاریخ گذاری 

استفاده کنند عبارتند از: خوراکی هایی که برای مدتهای طوالنی می توانند 

در قفسه ها باقی بمانند مانند ) بیسکوییت، شیرینی ها، کنرسو های غذا(، 

خوراکی های منجمد، غذاهای خامی که پیش از استفاده پخته میشوند 

)گوشت، مرغ، ماهی( و یا غذاهایی که پیش از غیر قابل استفاده شدن به 

صورت مشهودی فاسد میشوند.

در صورتیکه کارخانه تولید کننده و یا بسته بندی کننده بر این اعتفاد باشد 

که به داللئل ایمنی و سالمت یک محصول غذایی نباید بعد از تاریخ 

مشخصی مورد استفاده قرار گیرد باید از نشانگر زمانی "تا تاریخ ....استفاده 

شود"(Used By) استفاده نماید. کاالهایی که "تا تاریخ ....استفاده شود"  

را روی برچسب خود دارند، پس از تاریخ منعکس شده غیر قابل فروش 

خواهند بود.

کاالهایی که عمر مرصف آنها  در قفسه های فروشگاه 3 ماه یا کمرت باشد 

باید بر روی تاریخ  روی برچسب خود حداقل روز و ماه را ذکر کرده باشند. 

خوراکی هایی که عمر مرصف آنها طوالنی تر از 3 ماه باشد باید حداقل ماه و 

سال را بر روی برچسب خود منعکس نمایند.

در صورت وجود هر نوع دستورالعمل نگهداری برای حفظ ماده خوراکی تا 

تاریخ اعتبار، این دستورالعمل باید بر روی برچسب ذکر شود.، به طور مثال:

در یخچال نگهداری شود 

یا

در دمای 5 درجه سانتیگراد یا کمرت نگهداری شود.

برای نانی که عمر نگهداری آن در قفسه فروشگاه کمرت از 7 روز است، نحوه 

تاریخ زنی "بهرتین زمان مرصف تا پیش از")BEST BEFORE( ممکن است 

با نوع دیگری عوض شود: 

پخت شده برای) تاریخی کمرت از 12 ساعت پس از پخت(

یا 

پخت شده در)تاریخ پخت(

7. توصیه های در زمینه سالمت و ایمنی ]1.2.6[
در صورتیکه اطالعات بیشرتی در مورد نگهداری یا استفاده از محصول 

خوراکی در جهت حفظ سالمت و ایمنی مرصف کننده وجود داشته باشد، این 

اطالعات نیز باید بر روی برچسب منعکس شوند. 

به طور مثال: پس از بازکردن در یخچال نگهداری شود. در نظامنامه، جمالت 

مشخصی برای ارائه در مورد چغندر شیرین و ساقه نیشکر بسته بندی شده 

وجود دارد که باید ذکر شوند.

8. بخش مخصوص اطالعات در مورد ارزش غذایی ]1.2.8[
عموما کلیه برچسب های غذاهای بسته یندی شده باید دارای بخش اطالعات 

ارزش غذایی باشند.

در صورت عدم ارائه اطالعات ارزش غذایی،  تنها محصوالت غذای زیر به 

صورت  استثنا مجازند چنین جدولی را نداشته باشند.غذاهایی که در مراسم 

خیریه به فروش می رسند، بسته بندی های کوچک، میوه ها، سبزی ها، 

گوشت، ماکیان و ماهی های که به تنهایی به فروش می رسند، نوشیدنی های 

الکلی، سبزیها، ادویه ها و سبزی های دم کردنی، رسکه، نمک، چای و قهوه، 

ژالتین، مکمل ها و افزودنی های تعریف شده، آب  که شامل آب معدنی و آب 

چشمه، ترکیبات مربا، کیت های تهیه مرشوبات الکلی، کاوا و انواع ساندویچ، 

نانهای ساندویچی و نان شیرینی های حلقه ای و محصوالت از این دست. 

برای غذا هایی که مشمول این معافیت نمی شوند، نمونه برچسب ارائه شده در 

این راهنما نمونه فرمت استاندارد صفحه اطالعات ارزش غذایی را به نمایش 

گذاشته است.

تارنمای FSANZ  ابزاری است که می تواند به صورت آنالین ارزش غذایی مواد 

غذایی استاندارد را محاسبه نماید.  

در مورد غذاهایی که پیش از مرصف باید مورد بازفراوری یا آب گیری  قرار 

گیرند باید مشخصا معلوم کنند که ارزش غدایی  منعکس شده در جدول  بیانگر 

ارزش غذایی بعد از فرآوری یا آب گیری آن محصول غذای است.

در صورتیکه  ادعا شود که ماده غذایی در محصول وجود دارد ولی آن ماده در 

جدول ارزش غذایی درج نشده باشد، آن ماده غذایی نیز باید به جدول ارزش 

غذایی آن محصول اضافه شود. در مورد بسته بندی های کوچک هم در 

نظامنامه راهکاری برای گنجاندن این اطالعات ارائه کرده است. 

بر اساس نظامنامه اطالعات بیشرت یا اطالعاتی که اضافه میشوند باید 

در بخشی که اطالعات در مورد کلسرتول، اسیدهای چرب، فیرب، شکر و 

کربوهیدراتها وجود دارد گنجانده شود. ]1.2.8[ 

 9. مواد تشکیل دهنده مشخص کننده 
)برچسپ گذاری درصدی( ]1.2.10[

میزان درصدی ترکیبات تشکیل دهنده محصوالت غذایی نسبت به کل 

محصول نهایی باید بر روی برچسب ها منعکس شوند. نمونه برچسب ارائه شده 

به صورت مثال در این راهنما در بخش لیست محتویات خود نمایش درصدی 

محتویات را نمایش داده است. 

www.foodstandards.gov.au
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 محتوی یا جزء زمانی به عنوان محتوی یا جزء تشکیل دهنده شناخته 

می شوند که:

در اسم آن محصول خوراکی ذکر شده باشند  <

مشرتیان عموما آن ماده را در ارتباط با آن محصول غذایی می شناسند یا  <

از طریق نگارش نام، تصویر یا طرح بر روی برچسب کاال مورد تاکید قرار   <

گرفته باشد..

در رشایطی که خوراکی نیاز به باز فر آوری داشته باشد درصدی که باید 

انعکاس یابد باید درصدی باشد که پس از فرایند فرآوری در آن خوراکی می 

ماند و این مطلب باید به وضوح منعکس شده باشد.

میزان درصد باید براساس مقدار دقیق یا حداقل درصد موجود باشد که البته 

در صورت انتخاب حداقل میزان موجود این مطلب باید به وضوح بیان شده 

باشد.

در بخش 3 – 1.2.10 از استاندارد غذا مواردی را که ذکر میزان درصدی 

 مواد تشکیل دهنده برای غذاهای بسته بندی شده  الزامی نیست را بیان 

می کند. 

10. کشور مبدا ]1.2.11[
در بخش جداگانه ای از برچسب باید نام کشور مبدا محصول غذایی ذکر 

 شود. نحوه نگارشی برای این بخش وجود ندارد اما "محصول..."، 

"ساخت ..." و عناوین شبیه معانی زیر را دارند: 

"محصول ...." بیانگر آن است که مبدا ساخت هر یک از مواد اصلی    <

تشکیل دهنده محصول از کشوری است که به آن اشاره شده است و کل 

یا کمابیش کل فرایند تولید یا ساخت محصول در آن کشور انجام گرفته 

است و

"ساخت ..."، "تولید شده در ...."، " ساخت اسرتالیا" و اصطالحات   <

شبیه آنها به این معنا است که: ماهیت آن محصول خوراکی به صورت 

اساسی در کشور ادعا شده تغییر یافته و حداقل 50 درصد از هزینه تولید 

آن محصول در آن کشور هزینه شده است. اگر این مقررات رعایت 

نشوند، یک ادعای موجه ممکن است نسبت به آن محصول ارائه شود، 

به طور مثال: 

ساخت اسرتالیا از مواد اولیه وارداتی   

یا  

بسته بندی شده در اسرتالیا از مواد اولیه محلی و وارداتی   

دیگر برچسب ها و یا نقوش روی برچسب اطالعات نباید در تناقض با جمله 

بین کننده محل ساخت کاال باشند. 

میوه و سبزیجات تازه ی خرد شده یا درسته )در بسته بندی هایی که باعث 

ایجاد ابهام در ماهیت یا کیفیت مواد غذایی نشود( باید بر روی بسته بندی 

و یا بر روی عالئم مرتبط به آن کاالی خوراکی، کشور یا کشورهای مبدا، 

و اینکه آن محصول غذایی ترکیبی از مواد اولیه داخلی یا وارداتی است را 

نشان دهد.

 11. ادعای کمک به تندرستی )ارزش غذایی، 
سالمت و ادعا های از این قبیل( ]1.2.7[

ادعای کمک به تندرستی محصول غذایی )ارزش غذایی، سالمت و ادعا 

های از این قبیل( داوطلبانه بوده و ممکن است از طرف بنگاه تجاری بر 

روی برچسب غذاها )یا در تبلیغات آن محصول( درج شوند.

آن دسته از این ادعاها که بر اساس استاندارد غذا مجاز نمی باشند در بخش 

1.2.7 استاندارد آمده اند.

ادعا ها در مورد ارزش غذایی یا در مورد محتویات یک ماده یا مواد موجود 

در محصول خوراکی می باشند- به طور مثال، "کم کلسرتول" یا "منبعی 

مناسب برای فیرب مورد نیاز در رژیم غذایی". 

 ادعاهای مرتبط به سالمت بیانگر رابطه آن خوراکی با ایجاد تندرستی 

می باشد. این ادعاها دو دسته اند:

ادعاهای عمومی و کلی که به یک ماده غذایی یا یکی از ترکیبات   <

محصول غذایی و تاثیر آن بر سالمت اشاره می کند، به طور مثال: 

"کلسیم که برای استخوانها و دندان خوب است".

ادعاهای سطح باال که اشاره اش به مواد مغذی و یا عنارص موجود در   <

غذا و تاثیر آن بر روی بیماری های جدی و یا نشانه های بیماری جدی 

می باشد-به طور مثال " رژیم های غذایی با کلسیم باال ممکن است  در 

افراد 65 ساله یا مسن تر باعث کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان 

شود. 

ادعا های مرتبط به تندرستی تنها برای خوراکی هایی که امتیاز الزم را در 

 سیستم امتیازی براساس معیار مواد مغذی (NPSC) کسب میکنند مجاز 

می باشد. تار نمای FSANZ ابزار آنالینی دارد که توسط آن می توانید امتیاز 

ارزش غذایی خوراکی ها را محاسبه نمایید.

ادعاهای اینچنینی )ارزش غذایی مواد موجود یا میزان کمک به تندرستی( 

تاییدیه هایی هستند که  تنها پس از گرفنت مجوز از سازمانهای مسئول قادر 

به انعکاس خواهند بود.

در بخش 1.2.7 استاندارد غذا رشایط مطرح کردن چنین ادعا هایی بیان 

شده است. اطالعات بیشرت در این زمینه در کمیسیون امور مرصف کننده و 

 Australian Competition & Consumer Commission  رقابت در اسرتالیا

موجود می باشد.

آنچه نباید مطرح شود
بر روی برچسب غذا نباید کلمات، جمالت، ادعا ها، تصاویر یا نقوشی که 

به نادرستی، به صورت گمراه کننده یا فریب کارانه، خوراکی یا خواص آن را 

انعکاس دهد وجود داشته باشد.

به طور مثال: اگر بر روی برچسب تصاویر یا نقوشی باشند که بیانگر نحوه 

آماده سازی آن خوراکی باشند، برای حصول اطمینان از اینکه این اطالعات 

باعث گمراهی نشوند، ممکن است الزم باشد اطالعات مکمل مانند" دستور 

طبخ"،" میزان مرصف پیشنهاد شده" یا دیگر آگاهی های الزم نیز به این 

مطالب اضافه شوند.

ساختارهای قاعده مند شده 
عالوه بر اطالعات ارائه شده تا این بخش، در ادامه بعضی از جمالت و 

ساختارهای قاعده مند شده که ممکن است صدق کنند ارائه شده اند:

برچسب زنی مرشوبات الکلی [2.7.1]

اظهارات و یا ادعا ها  مبنی بر وجود ویتامین و یا مواد معدنی بجز در   <

مواردی که در نظامنامه مجاز دانسته شده است نباید مطرح شود. به 

هنگام طرح موارد مجاز شناخته شده، اطالعات بیشرت در مورد آن 

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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ویتامین یا ماده معدنی باید بر اساس چارچوب تعریف شده در بخش 

]1.3.2[ نظامنامه بر روی برچسب اطالعات منعکس شود.

آنچه در زمینه نوشیدنی های حاوی الکرتولیت، شیر خشک بچه، غذای   <

کودکان و مکمل های ورزشی قابل طرح است قاعده مند گردیده است. 

]2.9[

جمالت و اظهارات بیشرت در زمینه برچسب زنی که در نظام نامه تعریف   <

شده اند باید بر روی برچسب موارد زیر منعکس شوند:

خوراکی هایی که در آنها قطعات گوشت وجود داشته باشد  -

گوشت چرخ کرده )هنگام اشاره به میزان چربی(  -

گوشت های تخمیر، خرد، فرایند و تولید شده  -

گوشت و یا ماهی فرم داده شده  -

ترکیبات آبمیوها یا آب سبزیجات  -

روغنهای خوراکی  -

نوشیدنی های حاوی الکرتولیت  -

کاوا  -

نوشیدنی هایی که کافئین در ترکیب خود دارند  -

خوراکی های کودکان  -

شیر خشک و غذاهای  کودکان   -

خوراکی های ترکیبی جایگزین وعده های غذایی و مکمل های    -

ورزشی و غذایی

نمک با سدیم پایین.  -

اطالعات بیشرت
راهنمای مرصف کننده و بروشورهای مخصوص اطالع رسانی در این زمینه 

که با مثال های بیشرت ارائه دهنده تفسیر دقیقرتی از نظامنامه هستند را 

 میتوانید تحت رس فصل صنعت و مرصف کننده در تارنمای FSANZ به آدرس  

www.foodstandards.gov.au پیدا کنید.

این لینک و راهنما ها موارد زیر را شامل می شوند:

بررسی اجمالی برچسب زنی محصوالت خوراکی  <

برچسب زنی کشور مبدا )که شامل خوراکی های بسته بندی نشده نیز   < 

می شود

آنچه در مورد خوراکی ها گفته می شود ) بیان حقیقت در برچسب زنی(  <

برچسب زنی درصدی محصوالت  <

افزودنی های خوراکی  <

هشدارها و توصیه ها   <

انعکاس اعتبار زمانی  <

بخش انعکاس اطالعات مرتبط به ارزش غذایی  <

ادعا و اظهارات در مورد ارزش غذایی و میزان کمک به تندرستی  <

غذاهایی که مورد اصالح ژنتیکی قرار گرفته اند.  <

 اطالعات در این زمینه را میتوانید از منبع زیر نیز 
می توانید کسب کنید:

The Food & Controlled Drugs, 
Department of Health, 

Citi Centre Building, 
11 Hindmarsh Square, 

Adelaide SA 5000 
تلفن تماس: 7100 8226

www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

تذکر مهم، این اطالعات تا تاریخ سپتامرب سال جاری 2016 بروز می باشد. 

ازآنجا که ممکن است این اطالعات تغییرکنند، استفاده از جدیدترین نسخه 

نظامنامه در کنار این اطالعات رضوری است. 

برای کسب اطالعات بیشرت در زمینه های زیر به تارنمای ما مراجعه نمایید:

الزامات در زمینه درج اطالعات مرتبط به کشور مبدا در مورد خوراکی های   <

بسته بندی نشده.

انعکاس میزان کیلو ژول برای تجارت خانه هایی که در زمینه غذا به   <

صورت چند مرکزی فعالیت میکنند

کپی از الزامات موجود در زمینه ذکر تعداد نوشیدنی استاندارد برای   <

مرشوبات الکلی

دیگر مصوبات موجود در زمینه برچسب زنی روی 

کاال ها
برای سواالت در زمینه:

وزن و اندازه 

سازمان اندازه گیری و سنجش ملی

 National Measurement Institute 
 22-24 Furness Ave 

Edwardstown SA 5039 
1300 686 664

مصوبه جمع آوری ظروف نوشیدنی ها
تماس: 

Environmental Protection Authority,
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000 

تلفن تماس:  1180 8204
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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

برچسب
در صورتیکه برچسب شامل اطالعات، اظهارات یا ادعا هایی بیش از آنچه براساس نظامنامه مورد نیازاست باشد باید برای بررسی قوانین وممنوعیت های 

ممکن نسبت به آن موارد به نظام نامه مراجعه شود.

نام خوراکی یا 
محصول غذایی

زمانی که یک محصول 
غذایی در حجم و اندازه های 
مختلف درون پاکت گذاشته 
شده باشد، می توان به جای 

تعداد وعده در هر بسته از 
تعداد وعده در هر کیلو و 
یا هر واحد مناسب دیگر 

استفاده نمود.

بیان ترکیبات موجود به 
صورت نزولی و به ترتیب 

مواد تشکیل دهنده بر 
اساس بیشرتین میزان 

مورد استفاده که میزان 
درصدی مواد اطلی را 

هم منعکس کند.

نام و آدرس بنگاه تجاری در 
اسرتالیا یا نیوزیلند و بیان 

کشور مبدا

جدول نشان دهنده اطالعات ارزش 
غذایی باید به صورت شفاف عنوان 

نماید که ارزشها بر اساس میزان 
میانگین هستند و یا اگر بعضی از آنها 

بر اساس کمرتین یا بیشرتین میزان 
هستند، به مقادیر بیشرتین یا کمرتین 

در مورد آن ترکیبات اشاره شود.

تاریخ زنی و رشایط 
نگهداری

کلمه وعده میتواند با 
قطعه، پاکت، بسته و یا 

دیگر واحدهای اندازه 
گیری رایج مانند پیمانه 

یا قاشق غذا خوری 
)بر اساس واحدهای 

مرتیک( جایگزین شود.

وزن و مقادیر 

خوانایی و اندازه پرینت 
کلیه لغات، جمالت، یا اصطالحات باید به زبان انگلیسی باشد. انعکاس اطالعات به زبان دیگر در صورتی بالمانع است که در نفی یا تناقض با منت انگلیسی 

نباشد. 

از نظر اندازه چاپی به غیر از بخش منت هشدارهای الزم، برای بخشهای دیگراندازه مشخصی تعریف نشده است. اگر چه که اطالعات باید خوانا و با رنگ 

زمینه در کنرتاست کامل طراحی شده باشد. 

فونت تایپی جمالت هشداری الزامی بر اساس نظامنامه نباید کمرت از 3 میلیمرت یا 1.5 میلیمرت برای بسته های کوچکرت باشد. بخش 1.2.1 در استاندارد 

قسمت 1.2.1 25 – 1.2.1 6   

SERVING SUGGESTION



راهنمای برچسب  زنی غذا های بسته بندی شده صفحه 1

The Food and Controlled Drugs Branch, 
Department of Health,

Citi Centre Building 
11 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000 

 تلفن تماس: 7100 8226 
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

نسخه ای از الزامات برچسب زنی برای واحد نوشیدنی در 

مرشوبات الکلی در این تارنما قابل دسرتس می باشد. 

Public – I1 – A1

 غیر انگلیسی زبانها:
برای کسب اطالعات در زبانهای غیر انگلیسی، لطفا به تارنمای 

بهداشت اسرتالیا جنوبی مراجعه نموده و در بخش استاندارد غذا در 
 مورد برچسب زنی مطالعه نمایید. 
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