
  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١ 

  فرآوري و بسته بندي سبزي خشك شده  1  )ساده(انواع سبزي خشك شده   1
بـا ذكـر نـوع     ( انواع سبزي خشك شـده مخلـوط          2

  )سبزي

  

  فرآوري و بسته بندي سبزي تازه  2   )ساده (انواع سبزي تازه  1

) مانند سبزي خوردن  (  انواع سبزي تازه مخلوط       2
  با ذكر انواع سبزي

  

  بندي سبزي منجمدفرآوري و بسته   3   )ساده (انواع سبزي منجمد   1
  انواع سبزي منجمد مخلوط با ذكر نوع سبزي  2

  

  ) ساده(انواع سبزي خرد شده   1

   انواع سبزي خرد شده مخلوط با ذكر نوع سبزي  2

  فرآوري و بسته بندي سبزي خردشده  4

  ساالد انواع سبزي  3

  
  
  
  

 -منجمـــد( شـــده ســـاده ســـرخانـــواع ســـبزي   1
  )غيرمنجمد

ــده      2 ــرخ ش ــوط س ــبزي مخل ــواع س ــد( ان  -منجم
  )غيرمنجمد

-منجمــد( انـواع سـبزي نيمــه سـرخ شــده سـاده      3
  )غيرمنجمد

  رخ شدهفرآوري و بسته بندي سبزي س  5

ــه ســرخ شــده    4 ــوط نيم ــواع ســبزي مخل ــد( ان  -منجم
  )غيرمنجمد

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٢ 

  و رب گوجه فرنگيكنسر  1
  رب گوجه فرنگي اسپتيك  2

در پروانه ساخت بريكس آب گوجه فرنگي صاف و         
  .تغليظ شده بدون احتساب نمك قيد گردد

  فرآوري و بسته بندي رب گوجه فرنگي  6

بريكس محصول نهايي در پروانه ساخت و بر روي           كنسرو پوره گوجه فرنگي  3
  .برچسب بايد درج گردد

    رب انار  1  رب انار  7
    رب گوجه فرنگي  كنسرو   1  گيبسته بندي رب گوجه فرن  8

    خرما با مغز دانه هاي خوراكي  1
    خرما قطعه شده  2

  فرآوري و بسته بندي خرما  9

  نوع خرما در قسمت فرمول تركيبي قيد گردد  خرما  3
  لواشك دواليه  1
  )نوع ميوه(لواشك مخلوط  2

  لواشك  10  

يك مصرفي بر روي برچسب تردرج ميزان اسيد سي  )نوع ميوه( با ذكر لواشك   3
  الزامي است

  ميوه فرآوري شده  11    مخلوط ميوه فرآوري شده  1
    شده) فرآوري(آلوچه ترش   2
   داخلي با اسانس مشابه طبيعي سياهچاي  1
  داخلي با اسانس صددرصد طبيعيسياه چاي   2

 فرآوري و بـسته بنـدي     –بسته بندي چاي      12
   چاي كيسه اي-چاي

  چاي سبز داخلي با اسانس مشابه طبيعي   3
  

در زمان اخذ پروانه ساخت تجهيزات مربوطه اعالم 
  گردد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٣ 

  چاي سبز داخلي با اسانس صد در صد طبيعي  4
  مخلوطسياه چاي   5
   مخلوطچاي سبز  6
   داخلي سياهچاي  7
   خارجي سياهچاي  8

  چاي سبز داخلي   9

  چاي سبز خارجي  10
  خارجي با اسانس مشابه طبيعي سياه چاي   11
  طبيعيخارجي با اسانس صددرصد  سياه چاي   12
   خارجي با اسانس صد در صد طبيعيسبزچاي   13
  با اسانس مشابه طبيعيخارجي چاي سبز   14
  مخلوط چاي سبز و سياه  15

سرو لوبياچيتي با سس گوجه فرنگي نام مانند كن   نام فرآورده بر اساسكنسرو   1  كنسرو غيرگوشتي  13
  .فرآورده بر اساس استاندارد مربوطه درج شود

در صــــورتيكه بــــا ( نــــام ميــــوه+ كمپــــوت   1  كمپوت  14
درجه بندي هاي مختلف توليد شـود يـك پروانـه           
ساخت صادر و فرموالسيون هـر نـوع در همـان           

  )پروانه ساخت به صورت جداگانه درج گردد

  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٤ 

    ترشي مخلوط  1
    نام ميوه يا سبزي يا صيفي+ ترشي   2

    شور مانند خيارشور،  زيتون شور+ نام فرآورده   3

   و شورانواع ترشي  15

    شور مخلوط  4
    نام ميوه يا صيفي بدون شكر+ مارماالد مربا يا   1
    نام ميوه يا صيفي+ مربا يا مارماالد   2

   مارماالد-مربا  16

بـدون شـكر بـا      +  نام ميوه يا صيفي    +مربا يا مارماالد    3
  قند ميوه

  

  خام/ انواع آجيل ساده  1

  انواع آجيل سرخ شده  2
ست نوع روغن در صورتيكه آجيل سرخ شود الزم ا

  مصرفي و درصد آن در پروانه ساخت درج شود
  انواع آجيل ساده بوداده يا برشته شده  3

  انواع آجيل ساده پوشش دار  4

  انواع آجيل ساده پوشش دار سرخ شده  5

درصد نمك و درصـد روغـن مـصرفي و نـوع آن در پروانـه                
  ساخت درج شود

  انواع آجيل ساده پوشش دار بوداده يا برشته شده  6

  انواع آجيل مخلوط  7

ــه    ــد جملـ ــي باشـ ــدي مـ ــسته بنـ ــرفاً  بـ ــورتيكه صـ  در صـ
 در پروانه   " اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشد           "

  ساخت قيد گردد

17  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي انواع آجيل 
   

   انواع آجيل بسته بندي 
  
  
  
  
  
  
  قيد درصد نمك بر روي برچسب الزامي است  انواع آجيل مخلوط خام  8  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٥ 

   آجيل مخلوط سرخ شدهانواع  9

  انواع آجيل مخلوط بوداده يا برشته شده  10

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار   11

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار سرخ شده  12

  انواع آجيل بوداده يا برشته شده  13

  انواع آجيل مخلوط پوشش دار بوداده يا  14
  برشته شده

  خام/ راكي سادهانواع مغزدانه هاي خو  1

  انواع مغزدانه هاي خوراكي سرخ شده  2

انواع مغزدانه هاي خوراكي سـاده بـوداده يـا برشـته              3
  شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار  4

انواع مغزدانه هاي خوراكي سـاده پوشـش دار سـرخ             5
  شده

اده انواع مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار بـود          6
  يا برشته شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط  7

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط خام  8

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط سرخ شده  9

  
  
  
  
  
  
  
  
  

18  

  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي مغزدانه هاي خوراكي
  

  بسته بندي مغز دانه هاي خوراكي

انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط بوداده يـا برشـته            10
  شده



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٦ 

  انواع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار   11

اع مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار سـرخ         انو  12
  شده

  انواع مغزدانه هاي خوراكي بوداده يا برشته شده  13

ــوط پوشــش دار     14 ــه هــاي خــوراكي مخل ــواع مغزدان ان
  برشته شده بوداده يا

  خام/ مغزدانه هاي خوراكي ساده خالل انواع   1

  مغزدانه هاي خوراكي سرخ شدهخالل انواع   2

مغزدانـه هـاي خـوراكي سـاده بـوداده يـا       خالل انواع    3
  برشته شده

   مغزدانه هاي خوراكي ساده پوشش دار خالل انواع  4

مغزدانه هاي خـوراكي سـاده پوشـش دار         خالل  انواع    5
  سرخ شده

مغزدانه هاي خـوراكي سـاده پوشـش دار         خالل  نواع  ا  6
  بوداده يا برشته شده

  مغزدانه هاي خوراكي مخلوطخالل انواع   7

   مغزدانه هاي خوراكي مخلوط خام خاللانواع  8

  مغزدانه هاي خوراكي مخلوط سرخ شدهخالل انواع   9

مغزدانه هاي خوراكي مخلـوط بـوداده يـا         خالل  انواع    10
  شته شدهبر

فرآوري و بسته بندي خالل مغزدانـه هـاي           19
  خوراكي

  
  بسته بندي خالل مغزدانه هاي خوراكي

   مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشش دار  خاللانواع  11

  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٧ 

 مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشـش دار         خالل انواع  12
  سرخ شده

 مغزدانه هاي خـوراكي بـوداده يـا برشـته            خالل انواع  13
  شده

مغزدانه هاي خوراكي مخلوط پوشـش دار       خالل  انواع    14
  برشته شده بوداده يا

  )بر اساس ماده مصرفي(آماده خشك آش نيمه   1
ــشك    2 ــاده خ ــه آم ــوپ نيم ــاده  (س ــاس م ــر اس  ب

  )مصرفي

  وپ و آش نيمه آماده خشك س  20
  پودر فشرده حاوي عصاره خشك

 براسـاس عـصاره     (پودر فشرده حاوي عـصاره      3
  )مصرفي

  
  
  
  
  

  آبليمو  21  آبليمو ترش  1
  آبليمو ترش از كنسانتره طبيعي ليموترش  2

درج نام محصول به طور كامـل بـر روي برچـسب            
  زامي استال

    سركه تقطيري كارامل دار  1
يـا بـر پايـه      سركه ميوه بر اساس نوع ميـوه          2

  ماده مصرفي
  

  سركه  22

  سركه تقطيري   3
  

  

  آبغوره  1  آبغوره  23
  

  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٨ 

    دم نوش بر اساس نام گياه يا ميوه   1
ياه يا ميوه با ادويـه      دم نوش بر اساس نام گ       2

  مصرفي
  دم نوش مخلوط  3

  دم نوش  24

  دم نوش مخلوط با ادويه مصرفي  4

  
  
  

  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز  1
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  )چربي كمتر(سس مايونز با چربي كاهش يافته   2
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز كم چرب  3
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس مايونز بدون تخم مرغ  4
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس هزار جزيره  5
  روي برچسب درج شودميزان و نوع نگهدارنده بايد بر   سس ساالد  6
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس ساالد تند  7
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  جسس ساندوي  8
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود  سس ساالد كم چرب  9
 چربـي (سس ساالد بـا چربـي كـاهش يافتـه             10

  )كمتر
  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود

  انواع سس سرد   25

  سس ساالد بدون تخم مرغ  11
  
  

  ميزان و نوع نگهدارنده بايد بر روي برچسب درج شود



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٩ 

  سس گوجه فرنگي  1
  )كباب (سس باربيكيو  2

  

    سس سويا  3

  انواع سس گرم  26

    سس پيتزا  4
  انواع حبوباتفرآوري و بسته بندي   27  انواع حبوبات  1
  مخلوط حبوبات بر اساس نوع ماده  2

جملـــه درخـــصوص واحـــدهاي بـــسته بنـــدي    
 " پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشـد           اين"

  در پروانه ساخت درج گردد
    نام ماده اوليه+ آرد   1  آرد حبوبات  28
ين در قسمت فرمول تركيبي نوع پروتئ  پروتئين سويا  1  پروتئين سويا  29

  قيد شود) كنسانتره، ايزوله يا بافت دار(سويا
  انواع دانه هاي موسيالژدار  30    خاكشير  1
    يتخم شربت  2

 بـــسته بنـــدي جملـــه   درخـــصوص واحـــدهاي   انواع ميوه هاي خشك شده   1
 "اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشـد           "

   گرددقيددر پروانه ساخت 
  در قسمت فرمول تركيبي نوع كشمش قيد شود  )بيدانه، دانه دارو سبز( انواع كشمش   2

فرآوري و بسته بنـدي انـواع ميـوه هـاي             31
  خشك شده

  بسته بندي انواع ميوه هاي خشك شده
  فرآوري و بسته بندي انواع ميوه تازه

  مخلوط ميوه هاي خشك شده با آجيل   3
  

  مخلوط نخودچي كشمش جزء اين گروه مي باشد



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١٠ 

ــوط   4 ــا مغــز  مخل ــوه هــاي خــشك شــده ب  مي
  دانه هاي خوراكي

  

ــا مغــز    5 ــوه هــاي خــشك شــده ب ــوط مي  مخل
  دانه هاي خوراكي و آجيل

  ليموعماني جزء ميوه  هاي خشك شده است
  

 شـده يـا     ورقـه  اين پروانه بـراي ميـوه هـاي تـازه              شده يا تكه شدهورقهانواع ميوه تازه   6
  شدبه صورت مخلوط يا ساده مي باتكه شده 

  مي باشد پودر ليموعماني جزء ادويه  انواع ادويه  1
  مانند ادويه مخلوط خورشتي  نوع مصرف + ادويه مخلوط  2

  انواع ادويه  32

 وانيل –پودر كاري باشد % 5بايستي حداقل داراي   ادويه كاري   3
  جزء ادويه مي باشد 

  زعفران  1
  اسپري زعفران  2
  فشرده خالص زعفران  3

   زعفراناسپري،  زعفرانزعفران، فشرده  33

فــشرده حــاوي زعفــران بــر اســاس درصــد   4
  زعفران مصرفي

توضيحات رشته اي يا بريده بودن و در قسمت 
  درجه بندي قيد گردد

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 
    ) خاللي- گرانول–پودري (پياز خشك شده  1
    )  خاللي- گرانول–پودري (سيرخشك شده   2
    ) خاللي- گرانول–پودري (موسير خشك شده   3
    هويج خشك شده  4

   خشك شدهه ايدغانواع سبزي هاي   34

    سيب زميني خشك شده  5
    شير سويا غيرلبني  1
    ماست سويا غيرلبني  2
    دوغ سويا غيرلبني  3

  )غير لبني(فرآورده هاي سويا   35

    پنير سويا غيرلبني  4
    نام مغزدانه خوراكي+ ره ك  1   انواع مغزدانه هاي خوراكيهكر  36
    قند مايع از خرما  1  قند مايع از خرما  37
    شيره خرما  1  شيره خرما  38
    خمير خرما  1  خمير خرما  39

١١ 

 


