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راهنمای برچسپ گذاری غذاهای بسته بندی شده

مقدمه
این راهنمایی در مورد الزامات برچسپ گذاری غذا مطابق با کود استاندارد 

غذا ) "کود"( در اسرتالیا و نیوزیلند است که در قوانین غذا در همه ایاالت و 

قلمروهای اسرتالیا پذیرفته شده است. این قوانین به این منظور تدوین شده 

است که کسب وکارهای کوچک را کمک کند که برچسپ های ساده غذا را 

برای خرده فروشی تهیه کنند.

همان طوری که در این راهنمایی اشاره شده است، کسب وکارهای غذایی 

برای کسب معلومات بیشرت باید به کود مراجعه کنند اگر: 

ادعاها یا اظهاراتی مطرح شود که ممکن است قانونمند شده باشد، یا  <

غذا دارای الزامات برچسپ گذاری خاص برای دادن معلومات اضافی   <

است.

این راهنمایی همه الزامات یا استثناهایی را که ممکن است اعمال گردد 

پوشش نمی دهد و جاگزینی برای مشوره قانونی مستقل نیست. نسخه های 

کود استاندارد غذا را می توان از استاندارد غذا اسرتالیا نیوزیلند (FSANZ) در 

www.foodstandards.gov.au  به دست آورد.

یاداشت

ارجاع به قوس های مربع شکل [1.2.1] به استاندارد مربوط در کود   <

رجوع می دهد. 

ارجاع به یک بسته کوچک در این راهنمایی به معنای بسته ای است که   <

مساحت کلی سطح آن کمرت از 100 سانتی مرت مربع باشد [1.1.2]

چرا ما برچسپ غذا داریم؟

برچسپ های غذا معلوماتی به ما می دهد که کمک کند که غذاهای صحی 

تر و بی خطر انتخاب کنیم. برچسپ ها وظایف ذیل را انجام می دهد:

به ما می گوید که کدام مواد مغذی، به چه مقدار در یک محصول وجود   <

دارد.

از موجودیت مواد حساسیت زا در غذا به ما هشدار می دهد.  <

اگر تاریخ مواد غذایی گذشته باشد ما را آگاه می سازد  <

در صورتی که رضوری باشد، رشح می دهد که چگونه غذای را که می   <

خریم نگهداری، آماده یا پخته کنیم 

مواد تشکیل دهنده محصول را لیست می کند  <

معلومات می دهد که غذا از کجا آمده است  <

اساسا، برچسپ های غذا برای این است که به ما این معلومات اساسی را 

بدهد که در غذایی که می خوریم چه وجود دارد و چگونه به بهرتین صورت 

آنرا به کار بربیم.

کدام غذاها باید برچسپ گذاری شود؟
برچسپ غذا به منظور خدمات تهیه غذا )catering( باید حاوی معلومات 

در مورد معرفی غذا، هشدار اجباری و اظهارات مشورتی و اعالم، تاریخ، 

هدایات برای استفاده و نگهداری، کشور مبدا، غذای تولید شده توسط 

تکنولوژی جن و اشعه دیده باشد.

همه غذاهای بسته بندی شده به منظور خرده فروشی باید برچسپ داشته 

باشد به استثنای موارد استثنا شده در ]8-1.2.1 و 7-1.2.1 و 1.2.1-6[

اگر این استثنائات عمومی بر  مواد غذایی تغییر جنتیک یافته، مواد غذایی 

اشعه دیده، گوشت ها، کاوا، ژل رویال و یا غذاهای حاوی روده حیوانات 

تخمیر شده خرد شده تولید وپروسس شده، تطبیق گردد، در این صورت 

معلومات کتبی که در کود تعریف شده است باید در برچسپ نشان داده شود 

یا همراه با غذا به نمایش گذاشته شود.

چه باید در برچسپ ظاهر شود

1. نام غذا

غذای بسته بندی شده باید دارای برچسپ همراه با نام یا توضیحاتی باشد 

که مرصف کنندگان را به اشتباه نیندازد. برای بعضی از غذاها، کود نام آن 

غذاها را به عنوان نام تجویز شده تعریف کرده است، آن نام باید در برچسپ 

ظاهر گردد. 

غذاهای با نام تجویز شده در ]2-1.2.2[ لیست شده است.

غذاهای دیگری که نام تجویز شده و تعریف شده ندارد باید نام یا 

توضیحاتی داشته باشد که ماهیت واقعی آن غذا را نشان دهد. ]1.2.2[

2. شناسایی دسته (Lot) و محل ]1.2.2[

بطور عام، برچسپ های غذا باید دارای معلوماتی باشد که محلی که غذا در 

آنجا بسته بندی یا تهیه گردیده است و دسته (batch) غذا را معرفی کند. 

دسته معموال به غذاهایی تهیه شده یا بسته بندی شده در بین مدت زمانی 

که از 24 ساعت بیشرت نباشد، گفته می شود.

شکل خاص کلمات تعریف نشده است.  

این الزامات معموال قناعت بخش است اگر تاریخ محصول به درستی 

مشخص شده و آدرس کسب و کار تولید کننده و یا بسته بندی کننده را نشان 

بدهد.

در صورتی که این ها برای معرفی کافی نباشد آنگاه از معلومات اضافی که 

بخشی از روشی است که توسط تولید کننده یا بسته بندی کننده ایجاد شده 

است باید استفاده گردد. 

3. نام و آدرس ]1.2.2[

 (recall) به منظور برقراری تماس و دستور برگرداندن غذا از فروش و توزیع

برچسپ باید شامل نام و آدرس کسب و کار تولید کننده، بسته بندی کننده، 

فروشنده یا وارد کننده غذا در اسرتالیا و نیوزیلند باشد.
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  آدرس کامل کسب و کار رضوری است، به شمول شماره رسک، نام رسک، 

نام شهرک یا حومه و ایالت. شماره پست بکس یا آدرس پستی مشابه کافی 

نیست.

4. معلومات اجباری مشورتی و هشدار دهی ]1.2.3[

اظهارات اجباری مشورتی، اظهارات هشداردهی و اعالم بعضی از غذاها یا 

مواد موجود در غذا ممکن است در برچسپ رضوری باشد. لیست کامل و به 

روز شده در استاندارد 1.2.3 موجود است. 

5. برچسپ مواد تشکیل دهنده غذا ]1.2.4[

با بعضی استثناها برچسپ غذا باید دارای اظهاری در باره مواد تشکیل 

دهنده غذا باشد ) اصطالح مواد تشکیل دهنده شامل افزودنی ها هم می 

شود(.

در مورد مرش وبات الکولی، آب بسته بندی شده، بسته های کوچک؛ 

محصوالت شیر و قیماق در بوتلهای شیشه ای که بر روی آن زرورق کشیده 

شده است و در صورتی که نام غذا لیست کامل همه مواد تشکیل دهنده 

باشد، [1.2.4] استثنا اعمال می گردد. 

بعضی از مواد تشکیل دهنده یا محصوالت آن مواد تشکیل دهنده که 

ممکن است  سبب عکس العمل در بعضی از مرصف کنندگان شود باید 

 (processing اعالم شود ) به شمول وقتی که به حیث کمک کننده تهیه

(aid به کار برده شده است(. این مواد تشکیل دهنده در [4-1.2.3] لیست 

شده است.

اعالم این مواد تشکیل دهنده و محصوالت آنها بر تمام غذاها اعمال 

می شود به شمول استثناهای برچسپ گذاری مواد تشکیل دهنده فوق و 

برچسپ گذاری بسته های کوچک جا داده شده در داخل یک بسته بزرگ 

بیرونی اگر بسته های داخلی دارای ساحه سطح بزرگرت از 30 سانتی مرت 

مربع باشد.

تمام مواد تشکیل دهنده باید به ترتیب نزولی وزن لیست گردد، به این معنی 

که مواد تشکیل دهنده که به تناسب بیشرت موجود است اول ذکر شود و به 

همین ترتیب الی آخر. آب اضافه شده در مواد تشکیل دهنده باید نشان 

داده شود مگر این که به منظور آب دادن دوباره یا بازسازی مواد تشکیل 

دهنده غذا به کار برده شده باشد یا بخشی از آبگوشت، آب نمک یا رشبت 

است که از قبل در لیست مواد تشکیل دهنده موجود است ویا کمرت از 5% 

غذای نهایی را تشکیل می دهد.

مقدار آب یا دیگر مواد تشکیل دهنده مفر، پس از ضایعات در جریان تولید 

محاسبه می شود. 

اگر غذا حاوی یک  مادۀ تشکیل دهندۀ مرکب است ) یکی از اجزاء، از مواد 

تشکیل دهنده دیگر ساخته شده است( مواد تشکیل دهنده موجود در جزء 

مرکب را می توان یا به صورت انفرادی در لیست نشان داد یا به ترتیب نزولی 

فورا بعد از نام جزء مرکب، مانند این مثال، ذکر کرد: چاکلیت شیر)شکر، 

شیرجامد، پنیر کوکاو، ایمولسیفیر 476، چاشنی(.

تمام غذاها و مواد اضافه شده در یک جزء مرکب که %5 یا بیشرت از آن در 

یک غذای نهایی موجود باشد باید اعالم گردد. اگر جزء مرکب کمرت از 5% 

درغذای نهایی موجود باشد آنگاه تنها مواد اضافه شده که کارکرد تکنیکی 

دارد و مواد تشکیل دهنده که ممکن است سبب عکس العمل در بعضی از 

مرصف کنندگان گردد باید اعالم گردد.

در مورد بعضی از مواد تشکیل دهندهء، کافی است که نام عام غذا ذکر شود. 

طور مثال، اصطالح " گیاهان دوایی" می تواند برای مخلوطی از رزماری، 

آویشن و نعناع به کار برده شود. لیست کردن عام مواد تشکیل دهنده غذا 

را به این روش می توان برای موادی که در فهرست ضمیمه 10 کود لیست 

گردیده است به کار برد. اصطالح " قندها" نباید به کار برده شود.

در کاربرد اصطالحات عام ذیل رشایط خاص اعمال می گردد:

اصطالح " غالت و حبوبات" یا " نشایسته" باید با نام خاص غالت و   <

حبوباتی که استفاده می شود  همراه باشد

اصطالح " مغزیات" باید با نام خاص مغزیات همراه باشد  <

اصطالح "چربی ها" و "روغن ها" باید مشخص شود که آیا منشه   <

گیاهی دارد یا حیوانی. اگر چربی یا روغن از بادام زمینی، سویا یا تخم 

 کنجد است، منبع باید اعالم گردد. دیاسیل گالی سیرول 

(Diacylglycerol) را باید به این نام اعالم کرد. منبع چربی های حیوانی 

که در محصوالت لبنی به کار برده می شود باید اعالم گردد، و

اصطالح "ماهی" را ممکن است به کار برد به رشط آن که این جزء   <

شامل سخت پوستان )خانواده خرچنگ( نگردد، سخت پوستان باید 

بطور جداگانه با نام خاص سخت پوست اعالم گردد.

به خاطر آن که مرصف کننده در مورد ماهیت یک مواد تشکیل دهنده غذا 

به اشتباه انداخته نشود، نام مواد تشکیل دهنده باید "واجد رشایط" باشد، 

طور مثال: 

پودر پنیر

یا

سبزیجات خشک.

در مورد افزودنی غذا، ماده افزوده شده یا باید با ارجاع به نام طبقه آن که به 

دنبال آن شمارۀ افزودنی بیاید، یا با نام طبقه که به دنبال آن نام تجویز شده 

ماده افزوده شده بیاید اعالم گردد. طور مثال:

رنگ (102)

یا

رنگ )تارترازین(. 

اگر ماده افزودنی غذا نتواند تحت یکی از نام های طبقه تعریف شده در کود 

طبقه بندی گردد آنگاه باید با استفاده از نام تجویز شده اعالم گردد. عالوه 

کردن طعم باید چنین اعالم گردد:

طعم دهنده

یا

طعم.
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یا به جای آن از نام خاص یا ترشیح طعم استفاده شود. در صورتی که 

افزودنی های 631 ،627 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 یا 635 

به حیث طعم دهنده به کار برده شده باشد موجودیت آنها باید با استفاده از 

شماره کود یا نام ماده افزوده شده اعالم گردد.

عالوه کردن  کافئین درهرگونه غذا را باید اعالم کرد.

در صورتی که یک جزء غذا یا افزودنی با یک غذای دیگر یا یک افزودنی 

دیگر که همان کارکرد را دارد گاهگاهی تعویض گردد، هردوی آنرا می توان 

لیست کرد به رشط آن که واضح باشد که جزء یا افزودنی جانشین یا جاگزین 

اعالم شده باشد. بطور مثال لیست مواد تشکیل دهنده ممکن است بگوید 

که " روغن گلرنگ یا روغن آفتاب پرست” به حیث مواد تشکیل دهنده 

جایگزین. ]1.2.4[ 

یک ماده تشکیل دهنده، کمک کننده به پروسس غذا یا افزودنی که با 

استفاده از فن آوری جن تولید شده است ممکن است رضورت به اعالم 

" اصالح شده از لحاظ جنتیکی" داشته باشد که باید با نام ماده تشکیل 

دهنده، کمک کننده پروسس یا افزودنی نشان داده شود، بطور مثال پروتین 

مجزای سویا)تغییر ژنتیک یافته(.

استثناء در مورد این الزام برغذاهای بسیار تصفیه شده، کمک کننده های 

پروسس یا مواد افزودنی که نوول دی ان ای )novel DNA( یا پروتین آنها 

برداشته شده است، اعمال می گردد. اعالم طعم های غذایی تولید شده 

با استفاده از فن آوری جن، اگر به غلظت کمرت از 1 گرام در 1 کیلوگرام 

درغذای نهایی از آنها استفاده شده است الزامی نیست. ]1.5.2[

اگر به غذا یا مواد تشکیل دهنده غذا اشعه داده شده است حتما باید در یک 

اظهار جداگانه در برچسپ یا در لیست مواد تشکیل دهنده اعالم گردد، طور 

مثال:

مورد اشعه آیونایزینگ قرار گرفته است

یا

اشعه داده شده ) نام غذا(

یا 

گیاهان دوایی ) اشعه داده شده( [1.5.3].

برای تصمیم گیری در مورد این که آیا یک جزء غذا، کمک کننده پروسس یا 

افزودنی باید به عنوان  تغییر جنیتیک یافته یا اشعه داده شده معرفی شود یا 

نه، باید از تهیه کننده معلومات گرفت.

6. عالمت تاریخ ]1.2.5[

طورعموم، تمام غذاهای بسته بندی شده با حیات دو ساله یا کمرت از آن باید 

عالمت تاریخ داشته باشد.

عالمت گذاری تاریخ  به شکل "BEST BEFORE")بهرتین قبل از( در اکرث 

 غذاهای بسته بندی شده به کار می رود. یک غذا با عالمت 

"BEST BEFORE" را که تاریخ آن گذشته است می توان فروخت به رشط 

 آن که برای مرصف مناسب و بی خطر باشد. مثال های که 

 "BEST BEFORE" را میتوان استفاده کرد شامل غذاهای با دوام قفسه 

)مانند بسکویت ها، شیرینی ها، غذاهای کنرسو شده(، غذاهای جامد، اکرث 

غذاهای ناپخته که قبل از خوردن پخته می شود) گوشت، مرغ، ماهی( 

یا غذاهای که قبل از مرض شدن برای مرصف بطور محسوس پوسیده می 

گردد.

اگر تولید کننده یا بسته بندی کننده به این باور است که به دالیل صحی و 

 ایمنی یک غذا نباید بعد از یک تاریخ معیین مرصف گردد، شکل 

”USE BY“  ) تا این تاریخ استفاده گردد( را باید به کار بربد. غذاهایی را که 

دارای برچسپ ”USE BY“ است نمی توان بعد از تاریخی که نشان داده 

شده است فروخت.

غذاهای که عمر مفید 3 ماه یا کمرت دارد باید حتما عالمت تاریخ داشته باشد 

که روز و ماه را نشان بدهد. غذاهای که عمر مفید بیشرت از 3 ماه دارد باید 

حتما ماه و سال را نشان بدهد.

هرگونه  رشایط نگهداری که برای نگهداری غذا برای طول مدتی که 

درعالمت تاریخ نشان داده شده  رضوری است، باید تذکر داده شود، طور 

مثال:

در یخچال نگهدارید

یا 

در 5 درجه سانتیگراد یا کمرت نگهداری شود

  “BEST BEFORE” برای نان با تاریخ عمر مفید کمرت از 7 روز، عالمت تاریخ

را ممکن است باعالمت تاریخ به شکل زیر تبدیل کرد: 

BAKED FOR )]پخته شده برای[ این تاریخ نباید بیشرت از 12 ساعت بعد از 

پخنت باشد( 

یا

BAKED ON )پخته شد به تاریخ(

7. خدمات صحی و ایمنی ]1.2.6[

اگر برای نگهداری یا استفاده از مواد غذایی توسط مرصف کننده به هدایات 

بیشرت جهت حفاظت از صحت و ایمنی رضورت است، این هدایات باید 

نشان داده شود. طور مثال: بعد از باز کردن در یخچال بگذارید.

کود اظهارات خاصی را تعریف کرده است که باید در بسته بندی های شاخه 

های ناپخته بمبو و کاساو شیرین بسته بندی شده نشان داده شود.

8. صفحه معلومات تغذیه ]1.2.8[

طورعموم، تمام غذاهای بسته بندی شده باید دارای صفحه معلومات تغذیه 

باشد.

به رشط آن که ادعای تغذیه نشده باشد،استثنا به الزام به داشنت صفحه 

معلومات تغذیه به غذاها ذیل داده شده است، غذاهای که در مناسبت 

های جمع آوری کمک مالی فروخته می شود، بسته بندی های کوچک؛ 

سبزیجات، گوشت، گوشت مرغ و ماهی که به عنوان اجزای واحد فروخته 

می شود؛ مرشوبات الکولی، گیاهان دوایی، عصاره گیاهان دوایی، مرچ و 

مصالحه جات ، رسکه، نمک، چای و قهوه، جالتین، افزودنی های تعریف 

شده یا کمک کننده های پروسس، آب به شمول آب معدنی و آب چشمه، 

ترکیبی که برای استواری مربا به کار می رود، کیتز تولید مرشوبات الکولی، 

کاوا، و ساندویچ، رولز، نان بگلز و محصوالت مشابه.
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برای غذاهای که مستثنی نشده است، برچسپ نمونه در این راهنمایی قالبی 

را برای صفحه معلومات تغذیه استاندارد ارائه می کند.

FSANZ website ، وبسایت استاندارد غذا اسرتالیا نیوزیلند یک ابزارآنالین 

را تهیه کرده است که مقادیر صفحه معلومات تغذیه ای را برای هرخاصیت 

تغذیه ای استاندارد محاسبه کند.  

غذای که قبل از مرصف بازسازی می شود یا غذای که قبل از مرصف آب 

گیری می شود باید طور واضح نشان دهد که ارزش ها در صفحه تغذی 

برای غذای بازسازی شده یا آب گیری شده است.

اگر در مورد خاصیت تغذیه ای ادعایی شده است که در صفحه استاندارد 

لیست نشده است، دراین صورت معلومات در مورد این ادعا را نیز دراین 

صفحه باید گنجاند.

اگر ادعای تغذی در بسته های کوچک صورت گرفته باشد کود یک راه 

جاگزین را برای اعالم معلومات تغذی ارائه می دهد. 

کود معلومات اضافی را مطرح کرده است که باید در صفحه ادعا مربوط به 

کولسرتول، اسیدهای شحمی، فایرب)الیاف(، قندها یا کاربوهایدریت ها 

گنجانیده شود. ]1.2.8[. 

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

مواد تشکیل دهندهء یا ترکیبات مشخص کننده در برچسپ باید بر حسب 

فیصدی غذای نهایی اعالم شود. برچسپ نمونه در این راهنمایی اعالم 

فیصدی در لیست مواد تشکیل دهنده را نشان می دهد. 

یک جزء یا ترکیب در صورتی جزء یا ترکیب مشخص کننده است که :

در نام غذا ذکر شده است  <

معموال توسط مرصف کنندگان با نام غذا همراه است، یا  <

با کلمات، تصاویر یا گرافیک در برچسپ تاکید شده است.  <

در صورتی که غذا باید بازسازی شود فیصدی ممکن است به حیث فیصدی 

غذای بازسازی شده اعالم گردد به رشطی که آنرا بطور واضح نشان بدهد.

فیصدی باید یا به مقدار واقعی یا حد اقل فیصدی اعالم گردد به رشطی که 

در صورت استفاده از حد اقل باید طور واضح اظهار گردد.

الزام قانونی برای غذاهای بسته بندی شده که مواد تشکیل دهنده مشخص 

کننده را به فیصدی نشان دهد به اقالمی که در استاندارد 3 – 1.2.10 

لیست شده است اعمال نمی گردد. 

10. کشور مبدا ]1.2.11[

برچسپ باید دارای یک اظهار جداگانه باشد که کشور مبدای غذا را 

معرفی کند. نوع کلمات تعیین نشده است اما " محصولی از" ، "ساخت" و 

اصطالحات مشابه دارای معنی ذیل است: 

" محصولی از" ، " تولید شده در" و اصطالحات مشابه به این معنی   <

است که مبدای هر یک از مواد تشکیل دهنده عمده غذا از کشوری 

است که نام برده شده است و تمام یا تقریبا تمام پروسه تولید یا ساخت 

در آن کشور انجام یافته است، و

 ، "Manufactured in - ساخت"، " محصولی از صنعت "  < 

" ساخت اسرتالیا" و اصطالحات مشابه به این معنی است که طبیعت 

غذا بطور قابل مالحظه ای در کشور که ادعای مبدای غذا را کرده است 

دگرگون شده است و حد اقل %50 هزینه تولید در آن کشور بوده است. 

در صورتی که این قاعده نتواند مراعات گردد در آن صورت یک ادعای 

واجد رشایط (qualified claim) باید صورت گیرد، طور مثال: 

ساخت اسرتالیا از مواد تشکیل دهنده وارد شده  

یا  

بسته بندی شده در اسرتالیا از مواد تشکیل دهنده محلی و وارد شده  

معلومات دیگر برچسپ از جمله تصاویر و گرافیک ها نباید سبب به اشتباه 

انداخنت مرصف کنندگان شود یا در تعارض با اظهار در مورد کشور مبدا 

باشد. 

برش میوه و سبزیجات تازه یا مکمل آنها در یک بسته ای که طبیعت و 

کیفیت غذا را از دید پنهان نکند بسته بندی گردد. در این بسته یا درعالیم 

باید کشور یا کشورهای مبدای غذا نشان داده شود یا تذکر داده شود که غذا 

ترکیبی از محصوالت محلی و وارداتی است.

 11. ادعاهای صحی 
)تغذیه، صحت و ادعاهای مرتبط با آن( ]1.2.7[

ادعاهای صحت ) تغذیه، صحت و ادعاهای مرتبط با آن( اظهارات 

اختیاری است که ممکن است توسط کسب و کارها در برچسپهای غذا) و 

دراعالنات( داده شود.

یک تعداد ادعاهای صحی وجود دارد که ممنوع است. این ادعاها در 

استاندارد 1.2.7 ترشیح گردیده است.

ادعاهای مقدار تغذیه در باره مقدار بعضی مغذی ها یا مواد موجود درغذا 

است – طور مثال، "کولسرتول اندک" یا " منبع خوب فایربغذایی" . 

ادعاهای صحی در بارۀ رابطه غذا با صحت است. دو نوع ادعای صحی 

وجود دارد:

ادعاهای صحی سطح عام به یک مغذی یا ماده ای درغذا و تأثیر آن بر   <

یک کارکرد صحت رجوع می دهد - برای مثال، "کلسیم برای استخوان 

و دندان ها خوب است".

ادعاهای صحی سطح باال به یک مغذی یا ماده ای درغذا و تأثیر آن   <

بر یک مرض جدی یا نشانگر زیستی )biomarker( یک مرض جدی 

ارجاع می دهد – طور مثال، " رژیم های غذایی رسشار از کلسیم ممکن 

است خطر ابتال به پوکی استخوان در افراد 65 سال و باال تر راکاهش 

دهد." 

ادعاهای صحی تنها برای غذاهایی اجازه داده می شود که معیار نمره دهی 

 (Nutrient Profiling Scoring Criterion(NPSC)) مشخصات ماده مغذی

را برآورده سازد. وبسایت FSANZ یک ابزار آنالین را فراهم ساخته است که 

در محاسبه کردن نمره دهی مشخصات ماده مغذی یک غذا کمک می 

کند.

www.foodstandards.gov.au
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ادعاهای مرتبط (Related claims) ، تاییدهایی است که اظهارات در مورد 

ارزش مغذی یا ادعاهای صحی به اجازۀ یک سازمان تایید کننده صورت می 

گیرد.

 رشایط برای اظهار ادعاهای فوق در استاندارد 1.2.7 توضح داده شده است.  

 Australian Competition & Consumer Commission  معلومات اضافی را از

)کمیسیون رقابت و مرصف کننده اسرتالیا( می توان به دست آورد.

آن چه نباید در برچسپ ظاهر گردد
یک برچسپ نباید شامل کلمات، اظهارات، ادعاها، تصاویر و گرافیک های 

باشد که یک غذا یا خصوصیات آنرا طوری نشان دهد که دروغ، گمراه کننده 

یا فریب دهنده است.

طور مثال، تصاویر و گرافیک ها در یک برچسپ که چگونگی آماده کردن 

غذا را نشان می دهد باید با معلومات توصیفی همراه باشد مانند "دستور 

پخت غذا"، " پیشنهاد رصف غذا" یا اظهارات دیگر تا اطمینان حاصل گردد 

که مرصف کنندگان در مورد محتویات بسته به اشتباه انداخته نشوند.

اظهارات قانونمند
عالوه بر معلوماتی که قبال داده شد، بعضی از ادعا و اظهارات قانونمند ذیل 

نیز ممکن است کاربرد داشته باشد:

برچسپ گذاری مرشوبات الکولی [2.7.1]

در رابطه با ویتامین یا مرنال نباید ادعایی صورت گیرد یا اظهاری داده   <

شود مگر آن گونه که کود اجازه داده است. در صورت ادعا یا اظهار 

مجاز، برچسپ باید معلومات اضافی در مورد ویتامین و مرنال را با 

استفاده از قالبی که در کود ]1.3.2[ معیین شده است، نشان بدهد.

ادعاها در باره نوشیدنی های الکرتولیت، فورموالی نوزاد، غذاهای   <

نوزادان، غذاهای متمم فرموله شده ورزشی قانونمند شده اند ]2.9[

اظهارات اضافی برچسپ گذاری تعیین شده در کود باید در برچسپ های   <

مواد غذایی ذیل نشان داده شود:

غذاهای دارای رودۀ حیوانات  -

گوشت کوفته ) که مقدار چربی آن ذکر شده است(  -

گوشت های تخمیر شده خرد شده پروسس شده وساخته شده  -

گوشت ساخته شده یا محصوالت ساخته شده ماهی ناپخته  -

ترکیبات آب میوه یا سبزیجات  -

روغن های خوراکی  -

نوشیدنی الکرتولیت  -

کاوا  -

نوشیدنی های کافئین دار و فرموله شده  -

غذاهای نوزادان  -

فرموالهای نوزاد و تعقیبی آن   -

جایگزین های غذای فرموله شده، غذاهای متمم و غذاهای متمم ورزشی  -

نمک سودیم کاهش یافته.  -

معلومات بیشرت
راهنمای استفاده کنندگان و ورقه های معلومات که تعبیرهای مفصل بیشرت 

 از کود را با مثال ها ارائه می دهد می توان در تحت عنوان صنعت 

  FSANZ در وبسایت (Industry and Consumer) و مرصف کننده 

www.foodstandards.gov.au  یافت.

این راهنمایی ها و لینک ها معلومات ذیل را پوشش می دهد:

بررسی اجمالی برچسپ گذاری مواد غذایی  <

برچسپ گذاری کشور مبدا) به شمول محصوالت غیر بسته بندی شده(  <

معرفی غذا )صداقت در برچسپ گذاری(  <

برچسپ گذاری مواد تشکیل دهنده و ترکیبات  <

برچسپ گذاری فیصدی  <

مواد افزودنی غذا   <

اظهارات هشداردهی و مشورتی  <

تاریخ گذاری  <

صفحه های معلومات تغذی  <

تغذی، صحت و ادعاهای مرتبط  <

غذاهای تغییر جنیتیک یافته.  <

ازین جاها نیز می توان معلومات بدست آورد:
The Food & Controlled Drugs, 

Department of Health, 
Citi Centre Building, 

11 Hindmarsh Square, 
Adelaide SA 5000 
تلفون: 7100 8226

www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

تذکر مهم: این معلومات در سپتمرب 2016 متداول بوده و ممکن است تغییر یابد. 

لذا شما باید این مدرک را همراه با آخرین نسخه کود مورد استفاده قرار دهید. 

معلومات بیشرت در مورد ساحه های ذیل را ازین وبسایت می توان بدست آورد:

الزامات قانونی برچسپ گذاری کشور مبدا برای غذاهای بسته بندی نشده  <

 Multiple-Site Food Businesses در (kJ) نشان دادن کیلوجول  < 

)کسب و کارهای غذا در جاهای متعدد(

یک نسخه از الزامات برچسپ گذاری استاندارد نوشیدنی ها برای مرشوبات   <

الکولی

قانون های دیگر برچسپ گذاری
برای سواالت در بارۀ:

اوزان و اندازه گیری
 National Measurement Institute 

 22-24 Furness Ave 
Edwardstown SA 5039 

1300 686 664

 قانون دفع ظرف نوشیدنی ها
تلفون: 

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

تلفون:  1180 8204

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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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

برچسپ
در صورتی که برچسپ اظهارها، ادعاها یا دیگر معلوماتی را دارا باشد که اضافه بر معلوماتی است که کود تقاضا دارد، درین صورت برای قوانین یا ممنوعیت 

های که ممکن است اعمال گردد باید به کود ارجاع داده شود 

تاریخ گذاری و 
رشایط نگهداری

در صورتی که در بسته بندی 
از وزن ها و حجم های متغییر 

استفاده شده است تعداد 
خوراک در هر بسته را می 

توان با تعداد خوراک در هر 
کیلوگرام یا واحد مناسب دیگر 

عوض کرد.

کلمه مقدار مرصف در هر 
خوراک را ممکن است با 
کلمه برش، بسته، بسته 

بندی یا واحد اندازه گیری 
معمول دیگر از جمله پیاله 

مرتیک یا  قاشق غذا خوری 
مرتیک عوض کرد.

صفحه معلومات تغذیه باید واضح سازد که 
مقادیر اوسط مقادیر است، یا اگر بعضی از 

مقادیر به حد اقل و حد اعظم است، مفادیری 
که به حد اقل و حد اعظم است باید نشان داده 

شود. 

نام و آدرس کسب و کار در 
اسرتالیا یا نیوزیلند و اظهار کشور 

مبدا بطور جداگانه

اوزان و اندازه گیری

نام مواد تشکیل دهنده 
به ترتیب نزولی وزن که 
فیصدی ماده مشخص 

کننده را به فیصدی 
نشان دهد

نام غذا

خوانایی و اندازه چاپ
همه کلمات الزم، اظهارات یا عبارات باید به زبان انگلیسی باشد. معلومات به زبان های دیگر مجاز است اگر در تضاد با اطالعات به زبان انگلیسی نیست یا 

آن رانقض و نفی نمیکند.

به استثنای اظهارات هشدار دهی الزامی اندازه چاپ خاص تعیین نگردیده است. اما، معلومات باید خوانا، برجسته و متمایز از پس زمینه خود باشد.

اظهارات هشداردهی الزامی توسط کود باید کمرت از اندازه 3 ملی مرت یا 1.5 ملی مرت در بسته های کوچک نباشد. استاندارد 1.2.1 بخش 25 – 1.2.1 6 
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راهنمای برچسپ گذاری غذاهای بسته بندی شده صفحه 1

The Food and Controlled Drugs Branch, 
Department of Health,

Citi Centre Building 
11 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000 

 تلفون: 7100 8226 
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

کوپی الزامات برچسپ گذاری استاندارد نوشیدنی ها برای 

مرشوبات الکولی را می توان از این وبسایت بدست آورد.

Public – I1 – A1

 غیر انگلیسی زبانان:
برای کسب معلومات به زبانهای غیر از انگلیسی، لطفا از وبسایت 
صحت اسرتالیای جنوبی از معلومات برچسپ گذاری تحت بخش 

 استاندارد غذا بازدید کنید. 
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
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