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  انواع بستني  1

 زهي  پاسـتور   ي بـستن  :يعنوان عموم   
ــ/ ــيوان/يريشـــــــــــ  يلـــــــــــ
 وهيـ م /يشـكالت /ييكاكائو/يزعفران/
( مغـزدار / يلـ يزنج ) وهيـ نوع م  /(يا

/ هــا  طعــم ريســا/ينــام مغزخــوراك
قهوه /قهوه/گالب / تيسكويب /كيباك
 بـا   ي نبـات  يمخلـوط بـا چربـ     /يفور

ــش ــوه اي/روكـــــــــ  / ميـــــــــ
 نيبا تـزئ  /مغزدار/يشكالت/ييكاكائو

  ترافل دار/ييرو

 بـوده و الزم اسـت صـرفاً    يعنوان مندرج درقسمت پروانه سـاخت عمـوم   
 انـواع   - است درپروانه ساخت درج گـردد        ي كه مربوط به هر بستن     يكلمات

 ي درقـسمت بـسته بنـد   يبو باشند كه كلمه چي ميبوروكش دار معموالً چ   
 دقـت شـود نـوع روغـن         ي روعن نبات  ي در محصوالت حاو   -. آورده شود 

درنـوع  .   مطابقت داشته باشد   9131 شماره   ياستانداردملورد استفاده با    م
 - درصــد روكــش در پروانــه ســاخت لحــاظ گــردد  يستيــروكــش دار با

 شده اند الزم است درصد      لي كه از چند قسمت مختلف تشك      يي ها يدربستن
 هر قـسمت    وني فرموالس زي آورده شود و ن    يهر قسمت نسبت به كل بستن     

 ويژگيهـــا مطـــابق اســـتاندارد شـــماره .ه شـــودنوشـــت% 100براســـاس 
 شكالت مورد استفاده بايستي طبق تعريـف ان در اسـتاندارد            -باشد2450

در صـورت  .)منحـصرا داراي كـره كاكـائو   ( باشـد 608شكالت بـه شـماره    
استفاده از چربي نباتي آوردن كلمه شيري بجز در خصوص بستني هـاي             

 فاقد روغن نباتي بايستي     و بستني شيري  . شيري ميوه اي مجاز نمي باشد     
  .باشد

  انواع پنير  2

 هي ته زهي پاستور پنير تازه  -1ناويعن  
 -2ونيلتراسـ يشده بـه روش اولتراف    

 پنير پاسـتوريزه تـازه      -3هي اول پنير  
تهيــه شــده بــه روش افــزايش مــاده 

  خشك و بدون آب پنير

ــواع پني و نامگــذارونيفرموالســ ــ ان ــ باري  مطــابق روش ســاخت و يستي
 خـوراك انـسان     مي جهت مصرف مستق   هي اول ريپن .باشد مربوطه   استاندارد

 ي مـورد اسـتفاده قـرار مـ        ي بعـد  يندهاي در فرآ  هينبوده وبعنوان مواد اول   
 افـت ي سـاخت در زمـان در      زاتيـ  ، مشروط به داشتن تجه     ري نوع پن  - رديگ

شير مورد اسـتفاده در تهيـه پنيـر اوليـه بايـستي             . باشد يپروانه ساخت م  
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) 6629(يژگيهـاي پنيـر اوليـه بـا اسـتاندارد پنيـر تـازه               و.پاستوريزه شود 
) بدون چربي،كم چرب،نـسبتا چرب،پرچـرب     (يكي از عبارات    .سنجيده شود 

 در ادامـه عنـوان آورده       6629با توجه به درصـد چربـي طبـق اسـتاندارد            
  .شود

 پنير پاسـتوريزه رسـيده در آب        -4
  نمك

 در آب نمـك نگهـداري   و تا زمان عرضـه   هآب نمك رسيداين نوع پنير در
 يستيـ  با ي مـ  يي نهـا  يغلظت آب نمك مورد استفاده در بسته بند       .شود   مي

 سخت  مهي ن اي ازنوع نرم    رهاي پن ني پروانه ساخت ذكرگردد ا    حاتيدر توض 
 نوع پنيرهـا از شـير        اين است..  و ي فتا و هالوم   ي باشند كه شامل آكاو    يم

درصورتي كه از شير    . ندنها تهيه ميشو  آگاو، گوسفند، بز و يا مخلوطي از        
گوسفندتهيه گردد بايستي كلمـه گوسـفندي بعـد كلمـه پاسـتوريزه آورده              

   .شود
بـا توجـه بـه      ) بدون چربي،كم چرب،نـسبتا چرب،پرچـرب     (يكي از عبارات    

  . در ادامه عنوان آورده شود2344-1درصد چربي طبق استاندارد 
ــپن   ــوزارالري ــوزارال - م ــر م ــا ( پني ب

  ) تزايپكاربرد 
 بـا رطوبـت كـم       ي پس چـرخ ، مـوزارال      ري ش ي مقدار ي دارا ي موزارال رينپ

بـا كـاربرد    و مـوزارال     پـس چـرخ      ري ش ي با رطوبت كم و مقدار     يموزارال
 يرهاي و پن  التاي نوع نرم و پستا ف     يرهاي ، پن  ييايتالي ا يرهاي انواع پن  - تزايپ

 و  وكاوالوي و كاسـ   ن نـوع مـوزارال پروولـو      يتزاهـا ي پ ريـ نوع موزارال و پن   
ويژگيهـاي ايـن پنيـر هـا بـا          (. باشـند  ي گـروه مـ    نيـ  گرانا جـزء ا     و رومانو

  .) سنجيده شود4658استاندارد شماره 
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مـي    مجـاز  لـوگرم ي ك 10 تواننـد حـداكثر تـا      ي شده م  ندي فرآ ي ها ريپنوزن     پروسس ريپن
 يستيـ  با ي شكل آن درقـسمت بـسته بنـد        ري نوع پن  ني ا يدر نامگذار ..باشد

 اي ينوع پخش شدن / ييغذا/  شكل ي پروسس توده ارينآورده شود مثالً پ
 از ي پروسس دودري پن-... رنده شده ويدود/ ورقه شدن/ قابل پهن شدن 

 ي شكل پخـش شـدن     ي پروسس توده ا   رهاي پن يهاي بند مي مجموعه تقس  ريز
  . سنجيده شود4659ويژگيها با استاندارد ملي شماره . باشنديم
  

    

  )مشابه ( آنالوگ ريپن
  ير پروسس آنالوگپن

 در باال با جايگزين كردن 3 تا 1 انواع پنير تازه مطابق عناوين ممكن است
به تعريفي كه در ادامه مي ايد (تهيه مي گردد چربي شير با روغن گياهي 

 بوده و عنوان 9131كه نوع روغن مورد استفاده مطابق .)رجوع شود
گ بعد از كلمه پنير و  را داشته با ذكر كلمه آنالو3 تا 1محصول عناوين 

اين نوع پنير ها در دسته ( . در انتهاي عنوان" با روغن گياهي"ذكرعبارت
پنير هاي آنالوگ قرار گرفته كه ويژگيهاي عمومي آنها مي تواند با 

رد جداگانه اي  سنجيده شود اما نياز به تدوين استاندا6629استاندارد
  )براي آنها مي باشد

. سنجيده شود 10696استاندارد لوگ با ويژگيهاي پنير پروسس آنا
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  و پنيـــر خامـــه ايي خامـــه اريـــپن
  پر چرب

 . دقت شود5881 در استاندارد  و روش ساخت آنبه تعريف پنير خامه اي

  . از دسته پنير هاي سخت 9011مطابق استاندارد ملي شماره   انسم پارريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت 9012مطابق استاندارد ملي شماره   وتاي كاچريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت 9013مطابق استاندارد ملي شماره    گوداريپن
  .نيمه سخت از دسته پنير هاي 9014مطابق استاندارد ملي شماره  بوتركيزه ريپن
  . از دسته پنير هاي نيمه سخت....مطابق استاندارد ملي شماره  ادام ريپن

 است درصـورت درخواسـت   امدهي درباال نكه ييرهاي شامل پن رهاي پن ريسا   هاري پنريسا
 بـا ارسـال مـستندات     قبـل از صـدور پروانـه   رهاي پن نگونهيپروانه ساخت ا  

علمي و استاندارد هاي بين المللي در صورت وجود به همراه فرمهاي سـه       
 كـوارك ،    ،جي كـات  ريـ  پن ريـ  اداره كل استعالم شـود نظ      ني از ا  برگي ساخت، 

 ي تفـاوت كـه ا     نيـ  است با ا   ي خامه ا  ري پن ي كوارك نوع  ري پن -... نوشاتل و 
  . گرددي مهي تهيرب بدون چري از شريپن
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  كرم كارامل
  يشكالتشيري دسر 
  شيري كاكائوييدسر 
  ي اوهي م شيريدسر

  يراندسر زعف
   شيريدسر 

 هـا درا نـواع مخلـوط در    وهيـ نـام م .  ذكر شـود ي اوهيمر  س د در وهينام م 
 بـه   وهيـ نـوع م   متناسب بر    يعي طب هيپرانتز ذكر شود استفاده از اسانس پا      

 داريـ  اسـتفاده از پا    - بالمـانع اسـت      باشدي مجاز م  يي كه به تنها   ليجزء وان 
 ستهاسـتفاده از نـشا    -كننده ها مطابق با استاندارد مربوطه بالمانع اسـت          

 وهيـ  اسـتفاده از قطعـات م      -. باشدي محصول بالمانع م   نياصالح شده در ا   
 كهي باشد در صورت   ينم استفاده از نگهدارنده ها مجاز       -.  باشد يبالمانع م 

 شود الزم است فاقد مـواد نگهدارنـده         ي ها استفاده م   COMPOUNDاز    
به تعريـف شـكالت   . استفاده از كنسانتره مربا ژله پوره مجاز است  -باشد  

  . دقت شود608در استاندارد شماره 
  
  

  دسر هاي لبني  3

  

  4701ويژگيها طبق استاندارد شماره   )بر پايه شير ( كرم كاكائويي
گازدار بـا   /بدون گاز  (دوغ گرماديده   

گـاز دار بـا     ) / كربناتـه (گاز تزريقـي  
  گاز تخميري

گازدار بـا   /بدون گاز (دوغ گرمانديده     انواع دوغ  4
گـاز دار بـا     ) / كربناتـه (گاز تزريقـي  
  گاز تخميري

  و روش سـاخت    وني در فرموالسـ   ي براساس نوع مـواد مـصرف      ينامگذار
 در انتهـاي عنـوان       نوع سبزي مـصرفي     و يا    نوع طعم مصرفي    . باشد يم

  و   10528بـه مطالـب اسـتاندارد آيـين كـار دوغ بـه شـماره                . آورده شود 
    دقت شود2453استاندارد دوغ به شماره 
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 زهيپاســــتور /زهيليخامــــه اســــتر
 رشـده يتخم/بيـ بـاز ترك  /بازساخته(
پرشـده  / شده   يدياس/ شده   نيريش/

ــ/ســبك/تحــت فــشار  /يقنــاد/ ظيغل
  خامه طعم دار

 حـداكثر   - باشـد    يمجـاز مـ   % 25 شده حداكثر    نيريشقنادي  مقدار شكر درخامه    
 ي در بسته بنـد    لني ات ي پل سهي به صورت ك   لوگرمي ك 10وزن مجاز بصورت حجم     

 نـوع   -. باشد يعي طب يستي با ي رنگ موجود در خامه رنگ     -.  باشد ي مجاز م  هيثانو
 ، خامـه    يتخامه طعم دار درعنوان فرآورده آورده شود مثالً خامه شكال         ر   د مطع

 به ازين ي صدورپروانه ساخت خامه رنگ-ي اوهي ، خامه م  يلي ، خامه وان   ييكاكائو
 هيــ و برپايع مــصنوي اسانــسهاهيــ اســتفاده از كل- دارداز اداره كــل  اخــذمجوز

 و يوانيـ  درمخلـوط خامـه ح  -.  باشـد ي مجاز مري غلي به جز وان يعي و طب  يعيطب
 ويژگيهـاي خامـه سـاده بـا         . اسـت  ي ذكردرصد هر كدام درمخلـوط الزامـ       ياهيگ

 سنجيده شده و خامه طعم دار فاقد استاندارد ملي بـوده و             191استاندارد شماره   
هـاي سـه برگـي سـاخت بايـستي      ويژگيهاي آن با ويژگيهاي اعـالم شـده در فرم        

خامه شيرين شده در دسـته خامـه هـاي طعـم دار قـرار مـي              . تطابق داشته باشد  
  .گيرد

  10079طبق استاندارد شماره ويژگيها   خامه خرما
  10078طبق استاندارد شماره ويژگيها    عسلخامه

  انواع خامه  5

  

    ياهي و گيوانيمخلوط خامه ح

  5865ويژگيها طبق استاندارد شماره  ي قارچري پنهيما    ي قارچري پنهيما  6

 ؟ويژگيها طبق استاندارد شماره   يوانيرحي پنهيما    يوانيرحي پنهيما  7

 ٤٤٤٨ويژگيها طبق استاندارد شماره   ناتي و كازئنيكازئ    ناتي و كازئنيكازئ  8
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  زهيلي واسترزهيرپاستوريانواع ش  9
بــدون  (زهيلي اســتر/زهيرپاســتوريش  

ــي، ــم چرب ــرب، ، ك ــيم چ ــن  ،ي چرب
  )پرچرب

 و بــراي شــير ٩٣ طبــق اســتاندارد شــماره ي شــير پاســتوريزهويژگيهــا
  1528استريليزه ويژگيها مطابق  استاندارد ملي شماره 

 زهيلي واسترزهيرپاستوريانواع ش  10
  طعم دار

نـوع  ) پاستوريزه يا اسـتريليزه   (شير  
  طعم مصرفي

طـابق اسـتاندار    ويژگيهـا م  .... شـير عـسل و    /شير ميـوه  /شير كاكائو : مانند
1527  

  ري شهي برپايدنينوش  11
درصــد وزنــي در 20حــداقل درصــد مــواد لبنــي در ايــن نوشــيدني مــي بايــست   ريش هي برپايدنينوش  

ويژگيهـاي ان بايـستي بـا ويژگيهـاي اعـالم شـده در              .فرموالسيون تركيبي باشد  
  .فرمهاي سه برگي ساخت مطابقت داشته باشد

   سادهانواع ماست  12

 كـم  / چـرب مينـ  (زهيسـتور ماست پا   
 خامـه   / پرچـرب  /ي بدون چرب  /چرب

 /زهيپاســـتورچكيـــده  ماســـت / يا
 چـرب  مي نـ / كـم چـرب   /يبدون چرب 

   /ي خامه ا/پرچرب/

 در انواع ماسـت هـاي غلـيظ تهيـه شـده از              695ويژگيها مطابق استاندارد    
شير با ماده خشك افزوده و يا تهيـه شـده از شـير غلـيظ شـده بـه روش             

 نامگذاري با توجـه بـه درصـد         .u.f يا با استفاده از سيستم       اواپراسيون و 
چربي عينا مانند ماست هاي چكيده خواهد بود و ويژگيهاي آن بايستي بـا           

اسـتفاده از پارچـه و كربـاس بـراي تغلـيظ            .( سنجيده شود  695استاندارد  
  )ماست ممنوع مي باشد

  طعم دار انواع ماست  13

چكيــده در صــورتي كــه   (ماســت   
) نـوع طعـم   (طعـم دار  ) اشـد چكيده ب 

/ نـيم چـرب   / كم چرب /بدون چربي (
  )پر چرب

 ايـن   3-6دهنده هـا مطـابق بنـد          نوع طعم  4046ويژگيها مطابق استاندارد    
انــواع ماســت غلــيظ طعــم دار تهيــه شــده بــه طــرز نامگــذاري . اسـتاندارد 

  .روشهاي فوق الذكر عينا مانند ماست هاي چكيده طعم دار مي باشد
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  مايع انواع كشك  14

 ماسـت   ظي حاصل ازتغلـ   عيكشك ما   
 شـده از    هيـ  ته عيكشك مـا  ) يصنعت(

  خشككشك 

 سـنجيده مـي     2452 و   6127 به ترتيب ويژگيها با استاندارد هاي شـماره         
 درصـد در فرموالسـيون   2استفاده از كشك خشك حداكثر به ميزان      .شود

تركيبي كشك مايع حاصـل از تغلـيظ ماسـت بـا اخـذ مجـوز از اداره كـل                    
ويژگيهاي كشك خـشك اوليـه توليد كننده كشك مايع به      .انع مي باشد  بالم

 و شرايط بهداشـتي     1188مورد استفاده در تهيه كشك مايع در استاندارد         
   .نمايد استاندارد توجه  اين6اين كشك در بند 

   162ويژگيها طبق استاندارد ملي   زهيپاستورحيواني كره      حيوانيكره  15
  1254ويژگيها طبق استاندارد ملي    ازكرهروغن    روغن ازكره  16

  ريپودر آب پن  17
ــودر آب پن   ــپ ــ/ يدياســ (ري  -) يرنگ

 ريــ پــودر پن-)يرنگــ (تيــپــودر پرم
  يرنگ

در صـورتيكه مخلـوط     .  درپروانه ساخت لحاظ گردد    يستيعنوان ساده نبا  
درصد هركدام از مواد اوليه مي باشد   مي باشد  شيرپودر آب پنير و پودر      

  .ذكر گردد

   صنعتيرخشكيش  18

/ كم چرب /كامل(  صنعتي رخشكيش  
  ي فوررخشكيش) يبدون چرب

 ي غلطكـ ايـ  تواند بـه روش افـشان    ي م زاتي خشك بسته به تجه    ري ش ديتول
 رخـشك ي ش -.شونديـ  م مي افشان به سه دسـته تقـس       يرخشكهاي ش -باشد  

 - شـده بـا حـرارت متوسـط          هي ته رخشكي ش - ني شده با حرارت پائ    هيته
 اديشده با حرارت ز هي تهرخشكيش
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  يپودربستن  19

 هيـ برپا ) +ييكاكائو + (يپودر بستن   
قهــوه  (يمــاده مــصرف..+  و نيژالتــ
  بدون شكر) +  قهوه ،يفور

 بـا  يپودربـستن :  شـود بعنـوا مثـال   يكلمه ساده در نام فرآورده لحاظ نمـ     
 آمـاده   مـه ي كلمه ن  ني ژالت هي برپا يي كاكائو ي پودربستن -) بدون شكر (قهوه  

 مـواد مجـاز تهيـه پـودر بـستي طبـق             . شـود  يه فرآورده لحاظ نمـ    در نام 
   باشد2450استاندارد بستني

  6944ويژگيها طبق استاندارد ملي    شيرين شدهظيرتغليش     شدهظيرتغليش  20

  6945ويژگيها طبق استاندارد ملي   رشدهيرتبخيش    رشدهيرتبخيش  21

  10084لي ويژگيها طبق استاندارد م  كره اسپريد    كره اسپريد  22

  5877ويژگيها طبق استاندارد ملي   پودر پنير    پودر پنير  23

   نوشيدني كفير-كفير  24
  

  نوشيدني كفير
دوغ " در نامگذاري استفاده از عبـارت     11177ويژگيها طبق استاندارد ملي     

به رعايت نكات برچسب گذاري طبق بند مربوط در .  ممنوع مي باشد"كفير
  .استاندارد مذكور دقت شود

  ماست پروبيوتيك  25
به بند نشانه گذاري در استاندارد . 11325ويژگيها طبق استاندارد ملي   ماست پروبيوتيك  

 .مربوط دقت شود

  دوغ پروبيوتيك  26
  

  دوغ پروبيوتيك
به بند نشانه گذاري در استاندارد  .11324ويژگيها طبق استاندارد ملي 

  .مربوط دقت شود
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 پروبيوتيكساير فراورده هاي لبني   27

  

  ساير فراورده هاي لبني پروبيوتيك

به . ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساختويژگيها طبق 
) fdo.irموجود در سايت (ضابطه توليد فراورده هاي لبني پروبيوتيك 

دقت شود ادعاهاي عمومي  ذكر شده در روي برچسب . مراجعه شود
ادعاهاي اختصاصي پس از درج .طبق بند مروبط در اين ضابطه باشد 

 .استعالم از اداره كل و تاييد انها امكان پذير مي باشد

  7686 ويژگيها طبق استاندارد شماره   پودر خامه     پودر خامه  28

  6959ويژگيها طبق استاندارد شماره   پودر آب پنير    پودر آب پنير  29

  ويژگيها طبق استاندارد شماره ؟  پودر پرميت    پودر پرميت  30

31  
 –پودر هاي جانشين شير خشك 

پودر هاي مخلوط شير خشك و 
  پودر آب پنير و يا پرميت

 –پودر هاي جانـشين شـير خـشك           
پودر هـاي مخلـوط شـير خـشك و          

  پودر آب پنير و يا پرميت

ذكر . ويژگيها طبق ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساخت
  . الزامي استدرصد هر يك از پودر ها در عنوان پروانه ساخت

  انواع پودر تخم مرغ  32
 پودر زرده تخم    -پور تخم مرغ كامل     

   پودر سفيده تخم مرغ-مرغ
  ..ويژگيها طبق استاندارد هاي مربوط به شماره هاي

33  
اي تخم مرغ پاستوريزه هفراورده 

  مايع  و يا منجمد

يـا  (تخم مرغ كامل پاستوريزه  مـايع        
 زرده تخم مرغ پاسـتوريزه      -)منجمد

 سفيده تخم مـرغ     -)و يا منجمد  ( ايعم
  )و يا منجمد( پاستوريزه مايع

  ويژگيها طبق ويژگيهاي اعالم شده در فرمهاي سه برگي ساخت
  6697براي تخم مرغ مايع يخ زده مطابق استاندارد 

١٠ 

 


