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Phần Dẫn Nhập
Đây là tài liệu hướng dẫn về các yêu cầu dán nhãn của 
Quy Tắc Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Úc Tân Tây Lan (“Quy 
Tắc”) đã được thông qua để áp dụng vào luật thực phẩm 
của tất cả các Tiểu Bang và Lãnh Thổ của nước Úc. Tài liệu 
hướng dẫn này được soạn thảo để giúp các tiểu doanh 
nghiệp chuẩn bị các nhãn thực phẩm cơ bản để bán lẻ. 

Như đã nêu trong tài liệu hướng dẫn này, các doanh 
nghiệp thực phẩm nên tham khảo Quy Tắc để biết thêm 
thông tin nếu:

> những tuyên bố hoặc các trình bày có thể theo quy 
định được thực hiện; hoặc

> thực phẩm có yêu cầu ghi nhãn cụ thể để biết thêm 
thông tin.

Tài liệu hướng dẫn này không đề cập đến tất cả các yêu 
cầu hoặc những ngoại lệ có thể áp dụng và không phải là 
sự thay thế cho việc tư vấn pháp lý độc lập. Quý vị có thể 
lấy văn bản của Quy Tắc Tiêu Chuẩn Thực Phẩm từ tài liệu 
Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Úc Tân Tây Lan (FSANZ) tại trang 
mạng: www.foodstandards.gov.au

Ghi Chú
> Một viện dẫn trong ngoặc vuông [1.2.1] đề cập đến tiêu 

chuẩn có liên quan trong Quy Tắc.

> Một viện dẫn trong tài liệu hướng dẫn này đối với một 
gói nhỏ có nghĩa là một gói có tổng diện tích bề mặt 
nhỏ hơn 100 xăng ti mét2 [1.1.2]

Tại Sao Chúng Ta Có Nhãn  
Thực Phẩm?
Nhãn thực phẩm cung cấp thông tin để giúp chúng ta lựa 
chọn thực phẩm lành mạnh và an toàn hơn. Chúng làm 
những điều sau đây:

> Cho chúng ta biết chất dinh dưỡng nào, thuộc số 
lượng nào, hàm chứa trong một sản phẩm

> Cảnh báo chúng ta nếu thực phẩm chứa chất gây dị 
ứng thức ăn

> Báo cho chúng ta biết nếu thực phẩm hết thời hạn sử 
dụng

> Khi cần thiết, giải thích cách cất giữ, chuẩn bị hoặc nấu 
thực phẩm mà chúng ta mua

> Liệt kê các thành phần của sản phẩm

> Cho chúng ta biết thông tin về xuất xứ của thực phẩm.

Chủ yếu, nhãn thực phẩm hiện hữu để cung cấp cho 
chúng ta thông tin cơ bản về những gì trong thực phẩm 
chúng ta ăn và làm thế nào để xử lý thức ăn tốt nhất.

Thực Phẩm Nào Phải Được Dán Nhãn? 
Việc dán nhãn thực phẩm dùng cho các mục đích phục 
vụ ăn uống phải phô bày rõ ràng phần xác định tính chất 
của thực phẩm, sự cảnh báo bắt buộc và những trình bày 
tư vấn và sự khai báo, ghi ngày tháng, hướng dẫn sử dụng 

và lưu trữ, quốc gia xuất xứ, thực phẩm được sản xuất 
từ công nghệ gen và chiếu xạ thực phẩm. Thông tin này 
không bắt buộc trên nhãn thực phẩm trong trường hợp 
thông tin đó được cung cấp trong tài liệu kèm theo thực 
phẩm đó.

Tất cả các thực phẩm đóng gói để bán lẻ phải được dán 
nhãn trừ trường hợp được miễn trong [1.2.1-6, 1.2. 1-7 và 
1.2.1-8]

Trong trường hợp những ngoại lệ tổng quát này áp dụng 
cho thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ, thịt gia 
súc đã gia công lên men, thức uống kava, sữa ong chúa 
hoặc thực phẩm làm bằng nội tạng thì thông tin bằng văn 
bản được xác định trong Quy Tắc phải được biểu hiện trên 
nhãn hoặc được trưng bày với thực phẩm.

Những Gì Phải Biểu Hiện
1. Tên của thực phẩm
Thực phẩm đóng gói phải được dán nhãn với tên hoặc mô 
tả không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Đối với một 
số thực phẩm, Quy Tắc xác định tên của một thực phẩm 
như là một tên được quy định và tên đó phải biểu hiện 
trên nhãn.  

Thực phẩm có tên theo quy định được liệt kê trong [1.2.2-2] 

Các thực phẩm khác không có tên được xác định theo quy 
định phải có tên hoặc mô tả cho thấy bản chất thực sự của 
thực phẩm. [1.2.2]

2. Xác định Lô Hàng và Cơ Sở Sản Xuất [1.2.2]
Thông thường, nhãn thực phẩm phải bao gồm thông tin 
xác định địa điểm nơi thức ăn được đóng gói hoặc chuẩn 
bị và sắp xếp vào lô (mẻ hàng).

Lô hàng thường đề cập đến thực phẩm được chuẩn bị hoặc 
đóng gói trong một khoảng thời gian không quá 24 giờ. 

Không có từ ngữ cụ thể nào được định nghĩa.

Các yêu cầu này thường được thỏa mãn nếu sản phẩm 
được ghi rõ đúng ngày và biểu thị địa chỉ kinh doanh của 
nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói.

Trong trường hợp không đủ chi tiết xác định thực phẩm thì 
phải dùng thêm thông tin là một phần của hệ thống do 
nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói sáng chế.

3. Tên và địa chỉ [1.2.2]
Dùng cho mục đích thu hồi thực phẩm và liên lạc, nhãn 
phải bao gồm tên và địa chỉ kinh doanh ở Úc hoặc Tân Tây 
Lan của nhà sản xuất, đóng gói, người bán hoặc người 
nhập cảng thực phẩm.

Cần có địa chỉ doanh nghiệp đầy đủ, bao gồm số cơ sở, 
tên đường, thị trấn hoặc ngoại ô và tiểu bang. Hộp thư 
bưu điện hoặc địa chỉ bưu điện tương tự thì không đủ. 

4. Thông tin về tư vấn và cảnh báo bắt buộc [1.2.3]
Các trình bày tư vấn bắt buộc, các trình bày cảnh báo, và 
phần khai báo về những thực phẩm nhất định hoặc các 
chất trong thực phẩm có thể được yêu cầu trên nhãn. 
Danh mục cập nhật đầy đủ có sẵn trong Tiêu Chuẩn 1.2.3
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5. Ghi nhãn thành phần [1.2.4]
Với một số trường hợp ngoại lệ, nhãn thực phẩm phải bao 
gồm phần trình bày các thành phần (thành phần thời hạn 
bao gồm các chất phụ gia).

Những ngoại lệ áp dụng cho thức uống có cồn; nước 
đóng gói; gói nhỏ; sữa và sản phẩm kem trong chai thủy 
tinh có lớp đậy bằng giấy bạc trên chai và trong trường 
hợp tên của thực phẩm là một danh mục đầy đủ của tất 
cả các thành phần. [1.2.4]

Một số thành phần hoặc sản phẩm của những thành 
phần có thể gây phản ứng ở một số người tiêu dùng phải 
được khai báo (gồm cả phần được trình bày như là một 
thành phần phụ trợ cho việc chế biến). Những thành phần 
này được liệt kê [1.2.3-4] 

Phần khai báo về các thành phần này và các sản phẩm 
của chúng áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm, kể cả 
các trường hợp ngoại trừ việc ghi nhãn thành phần trên và 
đối với việc ghi nhãn các bao bì của phần chứa bên trong 
một gói ngoài nếu gói phần chứa bên trong có diện tích 
bề mặt lớn hơn 30 xăng ti mét2.

Tất cả các thành phần phải được liệt kê theo thứ tự giảm 
dần trọng lượng. Điều này có nghĩa là thành phần hiện 
hữu trong phần lớn nhất được liệt kê đầu tiên và vân vân. 
Phần nước thêm vào phải được biểu lộ trong danh mục 
các thành phần trừ phi nước đó được sử dụng để tái thủy 
hợp hoặc tái tạo các thành phần thực phẩm, tạo thành 
một phần của nước xúp, nước muối hoặc xirô đã có trong 
danh mục thành phần hoặc chiếm ít hơn 5% của thực 
phẩm đã hoàn tất.

Trạng thái của nước hoặc các thành phần dễ bay hơi khác 
được tính toán sau khi trừ hao sự thất thoát trong suốt tiến 
trình sản xuất.

Nếu một thực phẩm chứa một thành phần kết hợp (một 
thành phần được làm từ các thành phần khác) các thành 
phần trong thành phần kết hợp đó có thể được biểu hiện 
riêng biệt trong danh mục hoặc được liệt kê theo thứ tự 
giảm dần ngay sau tên của thành phần kết hợp như trong 
ví dụ này: Sôcôla sữa (đường, chất rắn sữa, bơ ca cao, chất 
nhũ hoá 476, hương vị).

Tất cả thực phẩm và các chất phụ gia trong một thành 
phần kết hợp đóng góp 5% hoặc nhiều hơn vào thực 
phẩm đã hoàn tất phải được khai báo. Nếu thành phần kết 
hợp đóng góp ít hơn 5% vào thực phẩm đã hoàn tất thì chỉ 
các chất phụ gia có chức năng công nghệ và những thành 
phần có thể gây phản ứng ở một số người tiêu dùng phải 
được khai báo.

Trong trường hợp của một số thành phần, chỉ cần trình 
bày tên chung cho thực phẩm cùng loại là đủ. Ví dụ, từ 
“các cây gia vị” có thể được sử dụng cho một hỗn hợp của 
hương thảo, cỏ xạ hương và bạc hà. Việc liệt kê chung các 
thành phần thực phẩm này có thể được sử dụng cho các 

hạng mục được liệt kê theo bản liệt kê 10 của Quy Tắc. 
Không được dùng thuật ngữ “các loại đường”.

Các điều kiện cụ thể áp dụng cho việc sử dụng các thuật 
ngữ chung sau đây:

> các từ “mễ cốc” hoặc “tinh bột” phải kèm theo tên cụ 
thể của mễ cốc được sử dụng;

> thuật ngữ “hạt” phải kèm theo tên cụ thể của hạt; 
> thuật ngữ “các chất béo” và “các chất dầu” phải được 

xác định là có nguồn gốc thực vật hoặc động vật. 
Nếu một chất béo hoặc dầu làm từ đậu phộng, đậu 
nành hoặc hạt mè, phải khai báo nguồn đó. Dầu 
diacylglycerol phải được khai báo bằng tên đó. Nguồn 
mỡ động vật được sử dụng trong sản phẩm sữa phải 
được khai báo; và 

> thuật ngữ “cá” có thể được sử dụng nếu thành phần 
không bao gồm các loài giáp xác mà phải được khai 
báo riêng theo tên của loài giáp xác cá biệt. 

Như vậy, người tiêu dùng không bị hiểu nhầm về bản chất 
của một thành phần, tên thành phần có thể cần phải đủ 
tiêu chuẩn, ví dụ:

bột pho mát
hoặc 
rau quả khô

Trong trường hợp phụ gia thực phẩm, chất phụ gia phải 
được khai báo hoặc bằng cách viện dẫn tên phân loại của 
nó, được theo sau bởi con số phụ gia thực phẩm, hoặc 
bằng tên phân loại, được theo sau bởi tên được quy định 
của chất phụ gia, ví dụ:

Màu (102)
hoặc
Màu (phẩm màu vàng chanh Tartrazine)

Nếu một chất phụ gia thực phẩm không thể được phân 
loại theo một trong những tên phân loại được xác định 
trong Quy Tắc thì phải được khai báo bằng cách sử dụng 
tên quy định của nó.

Việc bổ sung hương liệu phải được tuyên bố là:

Thêm hương vị
hoặc
Hương vị

hoặc bằng cách khác sử dụng tên cá biệt hoặc mô tả 
hương liệu. Trường hợp các chất phụ gia 620, 621, 622, 
623, 624, 625, 627, 631 hoặc 635 được sử dụng làm hương 
vị thì phải khai báo sự hiện hữu của chúng trong thực 
phẩm bằng mã số hoặc tên phụ gia.

Việc bổ sung chất caffeine vào bất kỳ thực phẩm nào đều 
phải được khai báo.

Đôi khi trong trường hợp một thành phần thực phẩm hoặc 
một chất phụ gia được thay thế bằng một thực phẩm 
khác hoặc một chất phụ gia khác có cùng chức năng, cả 
hai đều có thể được liệt kê miễn sao có nêu rõ ràng là một 
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chất thay thế hoặc một thành phần thay thế hoặc phụ gia 
đang được khai báo. Ví dụ danh mục thành phần có thể 
trình bày “dầu hoa rum hoặc dầu hoa hướng dương” làm 
thành phần thay thế. [1.2.4]

Một thành phần, chế phẩm trợ giúp hoặc phụ gia được sản 
xuất bằng công nghệ gen có thể phải khai báo “biến đổi 
gen” được biểu hiện với tên của thành phần, trợ giúp chế 
biến hoặc phụ gia, ví dụ: protein đậu nành cô lập (biến đổi 
gen)

Sự ngoại lệ đối với yêu cầu này áp dụng cho thực phẩm 
tinh chế cao, chế phẩm trợ giúp hoặc phụ gia mà từ đó 
DNA hoặc protein mới đã được loại bỏ. Không bắt buộc 
phải khai báo hương vị được sản xuất bằng công nghệ gen 
nếu được thêm vào thực phẩm đã hoàn tất với nồng độ 
dưới 1 gờ ram / ki lô gờ ram, [1.5.2]

Nếu một thực phẩm hoặc thành phần trong thực phẩm đã 
được chiếu xạ thì điều này phải được khai báo trong một 
phần trình bày riêng biệt trên nhãn hoặc trong danh mục 
thành phần, ví dụ  

Xử Lý bằng Bức Xạ I-ông Hóa 
hoặc
Được chiếu xạ (tên thực phẩm)
hoặc
Các cây hương vị (được chiếu xạ) [1.5.3]
Để quyết định liệu một thành phần, chế phẩm trợ giúp hay 
phụ gia phải được xác định là đã biến đổi gen hoặc được 
chiếu xạ hay không, thông tin phải được thu thập từ người 
cung cấp thành tố.

6. Ghi dấu ngày [1.2.5]
Nói chung, tất cả các thực phẩm đóng gói có tuổi thọ từ 2 
năm trở xuống phải có ghi dấu ngày.

Biểu mẫu ghi dấu “BEST BEFORE (SỬ DỤNG TỐT NHẤT 
TRƯỚC)” ngày sẽ được sử dụng cho hầu hết các loại thực 
phẩm đóng gói. Một thực phẩm có dấu “SỬ DỤNG TỐT 
NHẤT TRƯỚC” ngày có thể được bán sau ngày đó đã hết 
hạn, miễn là thực phẩm đó an toàn và phù hợp để tiêu 
dùng. Ví dụ về trường hợp “SỬ DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC” sẽ 
được sử dụng bao gồm các loại thực phẩm có độ bền cao 
(như bánh quy, bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp), thực phẩm 
đông lạnh, hầu hết các thực phẩm sống sẽ được nấu chín 
trước khi ăn (thịt, gà, cá) hoặc các thực phẩm bị hư hỏng có 
thể nhận thấy được trước khi trở nên không an toàn.

Nếu nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói tin rằng vì lý do sức 
khoẻ và an toàn, một thực phẩm không nên được tiêu thụ 
sau một ngày nhất định nào đó thì phải sử dụng biểu mẫu 
ghi ngày “USE BY” (HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG). Thực phẩm 
có nhãn (HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG) không thể được bán sau 
ngày biểu thị trên nhãn.

Thực phẩm có thời hạn sử dụng 3 tháng hoặc ít hơn phải 
biểu thị dấu ngày cho thấy ít nhất là ngày và tháng. Thực 
phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn 3 tháng phải biểu thị ít 
nhất là tháng và năm.

Bất kỳ điều kiện tồn trữ nào cần thiết nhằm bảo đảm rằng 
thực phẩm được cất giữ trong thời kỳ được nêu trên dấu ghi 
ngày đều phải được biểu thị, ví dụ: 

Hãy Giữ Đông Lạnh (Keep Refrigerated) 
hoặc 
Tồn trữ ở 5°C hoặc lạnh hơn (Store at 5°C or less)

Đối với bánh mì có thời hạn sử dụng ít hơn 7 ngày, dấu “SỬ 
DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC” ngày có thể được thay thế bằng 
cách ghi dấu ngày qua hình thức

ĐÃ NƯỚNG ĐỂ SỬ DỤNG (ghi ngày không quá 12 giờ sau khi 
nướng bánh) 
hoặc 
ĐÃ NƯỚNG VÀO (ghi ngày) 

7. Lời khuyên về sức khoẻ và sự an toàn [1.2.6]
Nếu sự chỉ dẫn thêm để lưu giữ hoặc sử dụng thức ăn của 
người tiêu dùng là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn, các chỉ dẫn này phải được biểu thị. Ví dụ: Ướp lạnh 
sau khi mở gói thực phẩm

Quy Tắc xác định những trình bày cụ thể phải biểu hiện trên 
măng tươi nguyên liệu đóng gói và sắn ngọt. 

8. Bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng [1.2.8]
Nói chung, tất cả các nhãn thực phẩm đóng gói phải bao 
gồm một bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng.

Với điều kiện là không có sự tuyên bố về dinh dưỡng thì 
những ngoại lệ về yêu cầu phải có bảng liệt kê chi tiết dinh 
dưỡng được cho phép đối với các loại thực phẩm bán tại 
các sinh hoạt gây quỹ; gói nhỏ; trái cây, rau quả, thịt, gia 
cầm hoặc cá bán dưới dạng nguyên liệu; thức uống có cồn; 
cây hương vị, thảo dược pha chế và gia vị; giấm; muối; trà 
và cà phê; chất lỏng gelatine dùng để chế thạch; phụ gia 
được xác định hoặc thành phần phụ trợ cho việc chế biến; 
nước bao gồm nước khoáng và nước suối; hợp chất mứt 
(jam setting compound); bộ dụng cụ để sản xuất thức uống 
có cồn; thức uống kava và bánh mì xăng uých, bánh mì ổ, 
bánh mì khoanh tròn (bagels) và các sản phẩm tương tự.

Đối với các loại thực phẩm không được miễn trừ thì nhãn 
hiệu ví dụ điển hình trong tài liệu hướng dẫn này cung cấp 
định dạng cho một bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng tiêu 
chuẩn.

Trang mạng FSANZ website cung cấp công cụ trực tuyến 
để tính toán các trị số trong bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng 
cho mỗi đặc tính dinh dưỡng tiêu chuẩn.

Thức ăn cần phải được pha chế lại hoặc thức ăn phải làm 
ráo nước trước khi dùng phải ghi rõ rằng các trị số trong 
bảng áp dụng cho thực phẩm đã được pha chế lại hoặc đã 
được làm ráo nước. 

Trong trường hợp có tuyên bố tính chất dinh dưỡng không 
được liệt kê trong bảng tiêu chuẩn, thì bảng liệt kê chi tiết 
dinh dưỡng cũng phải bao gồm thông tin về yêu cầu đó. 
Trong trường hợp tuyên bố dinh dưỡng được thực hiện trên 
một gói nhỏ, Quy Tắc này quy định một cách thức thay thế 
khác để khai báo chi tiết dinh dưỡng.

www.foodstandards.gov.au
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Quy Tắc trình bày thông tin bổ sung phải được đưa vào 
bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng đối với các yêu cầu về mỡ 
cholesterol, axit béo, chất xơ, đường hoặc các loại hy đờ rát 
các bon (carbohydrates). [1.2.8]

9. Mô tả tính cách thành phần (ghi nhãn tỷ lệ 
bách phân) [1.2.10]

Việc mô tả tính cách các thành tố và thành phần phải được 
khai báo trên nhãn theo tỷ lệ bách phân của thực phẩm đã 
hoàn tất. Nhãn ví dụ điển hình trong tài liệu hướng dẫn này 
biểu thị sự kê khai tỷ lệ bách phân trong danh sách thành 
phần.

Thành tố hoặc thành phần là một thành tố hoặc thành 
phần đặc trưng nếu:.

> nó được nhắc đến trong tên của thực phẩm;
> người tiêu dùng thường liên tưởng đến nó với tên của 

thực phẩm; hoặc
> nó được nhấn mạnh trên nhãn bằng chữ, hình ảnh 

hoặc đồ hoạ.
Trong trường hợp thực phẩm phải được pha chế lại, tỷ lệ 
bách phân có thể được kê khai theo tỷ lệ bách phân của 
thực phẩm đã được pha chế lại với điều kiện được biểu thị 
rõ ràng.

Tỷ lệ bách phân phải được khai báo hoặc theo tỷ lệ bách 
phân thực tế hoặc theo tỷ lệ bách phân tối thiểu với điều 
kiện rằng trong trường hợp sử dụng tỷ lệ bách phân tối 
thiểu, thì phải được biểu thị rõ ràng.

Yêu cầu về thức ăn đóng gói phải biểu hiện tỷ lệ bách phân 
của thành phần đặc trưng không áp dụng cho các mặt 
hàng được liệt kê trong Tiêu Chuẩn 1.2.10 – 3 

10. Quốc gia xuất xứ [1.2.11]
Nhãn phải bao gồm một phần trình bày riêng biệt xác định 
quốc gia xuất xứ của thực phẩm. Hình thức của từ ngữ 
không được xác định nhưng “Sản phẩm của” (“Product of”), 
“Chế tạo tại” (“Made in”)  và các từ ngữ tương tự có ý nghĩa 
sau đây:

> “Sản phẩm của” (“Product of”), “Được sản xuất tại” 
(“Produced in”) và các thuật ngữ tương tự có nghĩa rằng 
nguồn gốc của mỗi thành phần quan trọng là từ quốc 
gia được xác định và tất cả hoặc hầu như tất cả các quy 
trình sản xuất hoặc chế tạo đã được thực hiện tại quốc 
gia đó; và

> Chế tạo tại” (“Made in”), “Sản xuất tại” (“Manufactured 
in”), “Làm tại Nước Úc” (“Australian made”) và các thuật 
ngữ tương tự có nghĩa là bản chất của thực phẩm đã 
được chuyển đổi đáng kể ở nước này và được coi là 
xuất xứ và ít nhất 50% chi phí sản xuất là tại quốc gia 
đó. Nếu không thể đáp ứng được quy tắc này thì có thể 
đưa ra tuyên bố hội đủ điều kiện, ví dụ:

Sản xuất tại nước Úc từ các nguyên liệu nhập cảng

hoặc

Đóng gói tại nước Úc từ các nguyên liệu địa phương và 
nhập cảng

Các thông tin khác trên nhãn bao gồm hình ảnh và đồ hoạ 
không được gây hiểu lầm hoặc mâu thuẫn với phần trình 
bày về quốc gia xuất xứ của mặt hàng.

Các loại trái cây tươi nguyên quả hoặc rau quả tươi trong 
một gói đựng hàng không che đậy tính chất hoặc phẩm 
chất của thực phẩm phải được trưng bày trên bao bì hoặc 
trên các dấu hiệu có liên quan đến thực phẩm của quốc gia 
hoặc các quốc gia xuất xứ hoặc rằng thức ăn là hỗn hợp 
của sản phẩm địa phương và sản phẩm nhập cảng.

11.  Tuyên bố về sức khoẻ (các tuyên bố liên 
quan tới dinh dưỡng và sức khoẻ) [1.2.7]

Các tuyên bố về sức khoẻ (các tuyên bố liên quan tới dinh 
dưỡng và sức khỏe) là các phần trình bày tự nguyện mà các 
doanh nghiệp thực phẩm có thể thực hiện trên nhãn thực 
phẩm (và trong quảng cáo).

Có những tuyên bố về sức khoẻ không được cho phép thì 
được mô tả chi tiết trong Tiêu Chuẩn 1.2.7

Các tuyên bố hàm lượng dinh dưỡng nói về các chất dinh 
dưỡng hoặc các chất liệu nào đó trong thực phẩm – ví dụ 
“lượng cholesterol thấp” hoặc “nguồn chất xơ tốt cho dinh 
dưỡng” (good source of dietary fiber).” 

Tuyên bố về sức khỏe là mối quan hệ giữa một loại thực 
phẩm và sức khỏe. Có hai loại tuyên bố về sức khoẻ: 

> Các tuyên bố về sức khoẻ ở mức tổng quát nói về một 
chất dinh dưỡng hoặc một chất liệu trong thực phẩm 
và ảnh hưởng của nó đối với chức năng sức khoẻ - ví 
dụ, “chất canxi tốt cho xương và răng.”  

> Các tuyên bố về sức khoẻ ở mức cao đề cập tới chất 
dinh dưỡng hoặc chất liệu trong thực phẩm và ảnh 
hưởng của nó đối với một bệnh nghiêm trọng hoặc 
dấu hiệu sinh học của một bệnh nghiêm trọng – ví dụ 
“chế độ ăn uống phong phú chất canxi có thể làm giảm 
nguy cơ chứng loãng xương ở người từ 65 tuổi trở lên”. 

Những tuyên bố về sức khoẻ chỉ được phép sử dụng đối 
với thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tính toán điểm số dinh 
dưỡng (NPSC). Trang mạng FSANZ cung cấp một công cụ 
trực tuyến để giúp tính toán điểm số dinh dưỡng của thực 
phẩm.

Các tuyên bố có liên quan là những xác nhận có nội dung 
dinh dưỡng hoặc tuyên bố về sức khoẻ được thực hiện với 
sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Các điều kiện để thực hiện bất kỳ tuyên bố nào ở trên được 
nêu trong Tiêu Chuẩn 1.2.7.

Thông tin bổ sung có sẵn tại Hội Đồng Giải Quyết  
Vấn Đề Cạnh Tranh và Người Tiêu Dùng tại nước Úc  
(Australian Competition & Consumer Commission)

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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Những Gì Không Được Biểu Hiện
Nhãn không được bao gồm từ ngữ, phần trình bày, tuyên 
bố, hình ảnh hoặc đồ họa tiêu biểu cho một thực phẩm 
hoặc các đặc tính của nó một cách giả dối, gây hiểu nhầm 
hoặc lừa đảo.

Ví dụ, hình ảnh hoặc đồ hoạ trên một nhãn cho thấy 
cách thức thực phẩm có thể được chuẩn bị có lẽ cần phải 
được kèm theo thông tin đủ tiêu chuẩn như “CÔNG THỨC 
LÀM MÓN ĂN” (“RECIPE”), “ĐỀ NGHỊ PHẦN ĂN” (“SERVING 
SUGGESTION”) hoặc phần trình bày khác để bảo đảm rằng 
người tiêu dùng không hiểu sai về nội dung của bao bì.

Những Phần Trình Bày Được Quy Định
Ngoài các thông tin được nêu ra trước đây, sau đây là một 
số tuyên bố và phần trình bày được quy định có thể áp 
dụng:

Ghi nhãn thức uống có cồn [2.7.1] 

> Các tuyên bố hoặc phần trình bày về sinh tố (vitamin) 
hoặc khoáng chất không được nêu trừ khi được Quy Tắc 
cho phép. Trong trường hợp một tuyên bố hoặc một 
phần trình bày được cho phép thì nhãn hiệu phải cho 
biết thêm thông tin về sinh tố hoặc khoáng chất bằng 
cách dùng định dạng được quy định trong Quy Tắc 
[1.3.2];

> Các tuyên bố về thức uống tăng lực, sữa bột cho trẻ sơ 
sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thức ăn thể thao bổ 
sung đều được quy định; [2.9]

> Các phần trình bày nhãn bổ sung được xác định trong 
Quy Tắc phải được biểu thị trên nhãn của: 

- Thực phẩm có chứa thịt nội tạng 

- Thịt xay (có quy chiếu hàm lượng chất béo) 
- Thịt nghiền nhỏ chế biến và sản xuất lên men
- Các sản phẩm hình thành từ thịt hoặc các sản phẩm 

hình thành từ cá chưa nấu chín 

- Nước hỗn hợp trái cây hoặc rau quả 

- Dầu ăn được
- Thức uống tăng lực 

- Thức uống Kava 

- Thức uống pha chế chứa caffein 

- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh 

- Trẻ sơ sinh và các loại Sữa bột cho trẻ sơ sinh trên sáu 
tháng tuổi 

- Thực phẩm thay thế sữa bột, thực phẩm bổ sung và 
thực phẩm thể thao bổ sung 

- Lượng muối sodium giảm bớt.

Thông tin thêm 
Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng và các tờ thông tin 
giải thích chi tiết hơn về Quy Tắc với các ví dụ có thể được 
tìm thấy trong tiêu đề Công Nghiệp và Người Tiêu Dùng 
(Industry and Consumer) trên trang mạng của FSANZ:  
www.foodstandards.gov.au

Các tài liệu hướng dẫn và liên kết này bao gồm: 
> Tổng quan về ghi nhãn thực phẩm 

> Ghi nhãn quốc gia xuất xứ (bao gồm cả các sản phẩm 
không đóng gói); 

> Trình bày về thực phẩm (Sự thật về việc trình bày nhãn 
hiệu);

> Ghi nhãn thành phần;
> Ghi nhãn bách phân; 
> Phụ gia thực phẩm; 
> Phần trình bày sự cảnh báo và lời khuyên tư vấn; 
> Đánh dấu ngày; 
> Bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng; 
> Tuyên bố về dinh dưỡng, sức khoẻ và các điều liên quan 

> Các thực phẩm biến đổi gen. 

Thông tin cũng có thể được  
tiếp nhận từ: 
The Food & Controlled Drugs,
Department of Health,
Citi Centre Building,
11 Hindmarsh Square,
Adelaide SA 5000
Số điện thoại: 8226 7100
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
Lưu ý quan trọng, thông tin này hiện hành vào Tháng Chín 
năm 2016 và có thể thay đổi do đó quý vị cần phải sử dụng 
tài liệu này kết hợp với văn bản mới nhất của Quy Tắc.

Thông tin thêm về các lĩnh vực sau đây có sẵn tại trang 
mạng này: 
> Yêu Cầu Ghi Nhãn Quốc Gia Xuất Xứ cho thực phẩm 

không đóng gói
> Biểu thị Kilojoules (kJ) tại các Doanh Nghiệp Thực Phẩm 

Tại Nhiều Địa Điểm
> Văn bản về những yêu cầu ghi nhãn thức uống Tiêu 

Chuẩn đối với thức uống có cồn

Luật nhãn hiệu khác 
Để thắc mắc về: 

Trọng lượng và đo lường
National Measurement Institute (Viện Đo Lường Quốc Gia) 
22-24 Furness Ave 
Edwardstown SA 5039
1300 686 664

Luật pháp về tiền ký quỹ cho đồ đựng thức uống
Hãy liên lạc: 
Environmental Protection Authority,
(Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) 
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000
Telephone: 8204 1180
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Nhãn Hiệu
Trong trường hợp nhãn hiệu bao gồm các trình bày, tuyên bố hoặc thông tin khác ngoài thông tin được yêu cầu bởi Quy 
Tắc thì phải viện dẫn đến Quy Tắc để biết các nguyên tắc hoặc điều cấm có thể áp dụng.

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

Trong trường hợp 
một món thực phẩm 
được gói bằng cách 
dùng các trọng 
lượng hoặc thể tích 
khác nhau số phần 
ăn trong mỗi gói có 
thể được thay thế 
bằng số phần ăn tính 
theo kilogram hoặc 
đơn vị đo lường thích 
hợp khác

Ghi Dấu Ngày  
và điều kiện cất giữ

Từ ngữ phần ăn có 
thể được thay thế 
bằng từ ngữ lát, gói, 
hộp hoặc đơn vị đo 
lường thông dụng 
khác kể cả tách hệ 
mét hoặc muỗng 
canh hệ mét

Một tuyên bố 
về thành phần 
theo thứ tự thấp 
dần về trọng 
lượng biểu lộ 
tỷ lệ bách phân 
của thành phần 
đặc trưng

Tên của 
thực phẩm

Trọng lượng 
và đo lường

Bảng liệt kê chi tiết dinh dưỡng phải 
nêu rõ rằng các trị số là các số lượng 
trung bình, hoặc vài trị số là số lượng tối 
thiểu hoặc tối đa, hãy nêu rõ các trị số 
thuộc các số lượng tối thiểu hoặc tối đa

Tên và địa chỉ doanh nghiệp tại Úc 
và Tân Tây Lan và một tuyên bố 
riêng biệt về Quốc Gia Xuất Xứ của 
thực phẩm

Độ Rõ Ràng và kích cỡ Chữ In 
Tất cả các từ ngữ bắt buộc, câu tuyên bố hoặc sự diễn đạt phải bằng Anh Ngữ. Thông tin bằng các ngôn ngữ khác được 
cho phép nếu thông tin đó không phủ nhận hoặc mâu thuẫn với thông tin bằng Anh Ngữ.

Ngoại trừ những cảnh báo bắt buộc, không có kích cỡ chữ in được quy định cụ thể. Tuy nhiên, thông tin phải rõ ràng, nổi 
bật và tương phản rõ rệt với nền nhãn.

Các phần trình bày cảnh báo theo yêu cầu của Quy Tắc phải có kích cỡ loại không nhỏ hơn 3mm hoặc 1,5mm trên bao bì 
nhỏ. Tiêu Chuẩn 1.2.1 Phần 6 1.2.1 – 25 

SERVING SUGGESTION



trang 1 Hướng Dẫn Ghi Nhãn Thức Phẩm Đóng Gói

Để biết thêm chi tiết
The Food and Controlled Drugs Branch, (Ngành Kiểm 
Soát Thực Phẩm và Dược Chất)
Department of Health, (Bộ Y Tế)
Citi Centre Building 
11 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000
Số điện thoại 8226 7100
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

Văn bản về những yêu cầu ghi nhãn thức uống Tiêu 
Chuẩn đối với thức uống có cồn sẵn có trên trang mạng 
này.

Public – I1 – A1

Quý Vị Không nói Tiếng Anh: Để biết chi tiết về những 
ngôn ngữ không phải là Anh Ngữ, xin hãy truy cập 
trang mạng SA Health và kiểm tra thông tin dán nhãn 
trong phần các tiêu chuẩn thực phẩm (food standards) 
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
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