تا استفادُ اس ًطاًگزّای رًگی تغذیهِ ای ههی تهَاًه هذ
هحػَالت غذایی را تا تَجِ تِ همذار اًزصی ،لٌذ ،چهزتهی،
ًوه ٍ ه شاى اس ذ چزب تزاًس هَجَد در آى اًتخهاب ٍ
تِ سالهت خَد ووه وٌ ذ.
تِ ػٌَاى هثال تا تَجِ تِ تزچسة ًطاًگز رًگی ضىل سیز
ّز لاضك غذاخَری هارگاریي ( 51گزم):
دارای  99و لَ والزی اًزصی هی تاضذ

ه شاى لٌذ هحػَل(رًگ سثش) در حذ ههٌهاسهثهی

است.
ه شاى ًوه(رًگ ًارًجی) ًطاى دّهٌهذُ هه هشاى

هتَسط ًوه در ایي هحػَل تَدُ ٍ هػزف هىهزر
آى تَغ ِ ًوی ضَد.
چزتی ٍ اس ذّای چزب تزاًس (رًگ لزهش) تهزای

افزادی وِ چزتی خَى ٍ یا ٍسى تاال دارًذ تَغه هِ
ًوی ضَد ٍ ه شاى آًْا در حذ تاالیی است.

مفهوم رنگ های نشانگز رنگی
تغذیه ای
رنک قرمس :ایي رًگ ًطاى دٌّذُ
تاال تَدى هادُ هَرد ًظز در هحػَل
غذایی استّ .ز فزد ههی تهایسهت
هتٌاسة تا ضزایط جسواًی ٍ ه شاى
تحزن ٍ فؼال ت تذًی هػهزف ههحهػهَالت غهذایهی تها
ًطاًگزّای لزهش را هحذٍد تِ هَالغ خاظ ٍ همهادیهز وهن
ًوایذ .تِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ همذار ًوه در چزاؽ راٌّهوها
دارای رًگ لزهش تاضذ هفَْم ایي است هفَْم ایهي اسهت
همذار ًوه آى هادُ غذایی تاال تَدُ ٍ تزای فزد دارای فطهار
خَى تاال هٌاسة ً ست.
رنگ زرد :ایي رًگ ًطاى دٌّذُ همذار هتَسطی اس ههادُ
هَرد ًظز در هحػَل غذایی است .هحػَالت غهذایهی تها
ًطاى سرد رًگ در اوثز هَالغ اًتخاب ّای ًسثتا هٌاسهثهی
هحسَب هی گزدًذ.تزای هثال چٌاًچِ چهزتهی در چهزاؽ
راٌّوا دارای رًگ سرد تاضذ هفَْم ایي است وِ آى ههادُ
غذایی دارای همذار هتَسطی چزتی هی تاضهذ ٍ تهِ ایهي
تزت ة هػزف وٌٌذُ در اًتخاب ٍ ه شاى آى هحػَل غذایی
راٌّوایی هی ضَد.
رنگ سبسً :طاى دٌّذُ ی تْتزیي هحذٍدُ تغذیهِ ایهی
تَدُ ٍ ٍجَد آى در همادیز هٌاسة سالهتی در هادُ غذایهی
هی تاضذ.هحػَالت غذایی تارًگ سثش تْتزیي ٍ ههٌهاسهة
تزیي اًتخاب اس ح ث تغذیِ ای هی تاضذ.تزای هثال چٌاًچِ
همذار لٌذ رد چزاؽ راٌّوا دارای رًگ سثش تاضذ هفَْم ایي
است وِ آى هادُ غذایی حاٍی همذار ووی لٌذ تَدُ ٍ آى
هحػَل تزای وساًی وِ توایل تِ هػزف لٌذ تاال در رصین
غذایی خَد ًذارًذ هٌاسة هی تاضذ.

گزٍُ ّذف  :ػوَم هزدم
ضثىِ تْذاضت ٍ درهاى ضْزستاى لذس
ٍاحذ ًظارت تز هَاد غذایی،آضاه ذًی،آرایطی ٍ تْذاضتی
آدرس هٌاتغ آهَسضی:
www.Rdmanagementsbmu.ac.ir
Www.fda.gov.ir
Www.ttac.ir
Www.drug.mubabol.ac.ir

معرفی برچسب های موجود در سطح عرضه

راه های کنترل اصالت در برچسب جدید

 -5تزچسة ّای تملثی ٍ ًاهؼتثز

تواس تا تلفي گَیا  ٍ 125-5511اػهالم وهذ

اغالت
ارسال وذ 55رلوی اغالت واال تِ ساهاًِ پ اهىی

21111122
اتتذا الیِ هحافظ را تِ آراهی خزاش دّ ذ ٍ سپهس وهذ
55رلوی اغالت واال را وِ در سیز آى لزار دارد تِ ّوهاى
تزت ة در ساهاًِ پ اهىی ٍارد وزدُ ٍ ارسال ًوای ذ.
رّههگهه ههزی اغههالههت وههاال اس ههزیههك

سایتwww.ttac.ir
هزاجؼِ تِ سایت www.ttac.ir
ول ه تز رٍی گشیٌِ استؼالم وذ رّگ زی
رّگ زی اغالت واال اس زیك ارسال وذ رّگ زیUID
دیتا هاتزیىس  :یىی اس رٍضْای تاروذ گذاری دٍ

تؼذی وِ جْت ضٌاسایی سهزیهغ دسهتهگهاّهی
( هاًٌذ تلفي ّوزاُ ) تىار تزدُ هی ضَد

هَضَع تملة یىی اس لذیوی تزیي هؼضالت تطز تَدُ ٍ هی
تاضذ .تملة تِ هؼٌای ػام در ٍالغ جؼل َّیت تَدُ ٍ َّیت
هالن ٍ هؼ ار اًتخاب هی تاضذ  .لاچاق هحػَالت تملثی تَسط
افزاد سیاد ٍ در سهاى َالًی  ،تذل ل سَد فزاٍاًص در لالة
گزٍّْای ساسهاى یافتِ اًجام هی پذیزد .

-2تزچسة ّای لذیوی

اس سال  5319تزًاهِ ای در ٍسارت تْذاضت آغاس ضذ وِ هی تَاًذ
در خػَظ ٍاردات تملثی تِ تاسار تاسدارًذُ تاضذ ٍ آى ًػة
تزچسة در سه ٌِ اغالت دارٍ ّاست ،ایي تزًاهِ در خػَظ
فزآٍردُ ّای آرایطی ،تْذاضتی ٍ غذایی ً ش لاتل اجزاست .
فزآٍردُ ّای آرایطی  ،تْذاضتی ٍ غذایی تس ار هْن ّستٌذ ٍ در
سثذ رٍساًِ خاًَار ًمص پزرًگی دارًذ ،تزچسة ّای اغالت

-3تزچسة جذیذ

ضاهل رٍضْا ی تاسدارًذُ ی تملة هاًٌذ ته ضوارُ اًثَُ
( اختػاظ وذ  55رلوی یىتا تزای ّز للن واال ) ٍ رٍضْای
تطخ ع اغالت در لالة َّلَگزام  ،تاروذّای ًاهزئی ٍ ٍ ....
ّوچٌ ي رٍضْای رّگ زی ٍ ردیاتی هی تاضذ .

نشان  :شهز قدس ،بلوار شهدا ،خیابان شهید شاه
بوداغیان ،پالک 082
شبکه بهداشت و درمان شهزستان قدس
تلفن35843662

