
 

ای یک  مکاد         خصوصیات تغذیهمواد غذایی، برچسب 

 غذایی را نشان می دهد و شامل دو قسمت است:

که مقدار انرژی، قند، نشانگر های رنگی تغذیه ای -1

چربی، نم  و میزان اسید چرب ترانس موجود در ماد  

تواند به پیشگیری و کنتکر    غذایی را نشان میدهد و می

اضافه وزن، دیابت، کلسترو  و فشار خون بکا  ککمک       

ی    تولید شد  توسط مکاد   انرژیکند. در این برچسب،  

قند، چربی، نمک و   غذایی، بر حسب کالری و میزان 

در هر سهم از ماد  غذایی یا در هر اسید چرب ترانس 

گرم/ یا میلی لیتر بیان می شود. عکوو  بکر ایکن           ۰۱۱

مقادیر کم، متوسط و زیاد هر عامل با رنگهکای قکرمکز،      

 نارنجی و سبز نشان داد  می شود.

مقایسه تصاویر زیر می توان فهمیکد  به عنوان مثال: با  

 گرم چربکی است و به  6.42که دارای  1کیک  شمار  

 برچسب موادغذایی

 6رنگ قرمز می باشد دارای چربی زیاد و کی  شمار   

گرم چربی بود  و به رنگ نارنجی می باشد   1.41دارای 

 3، دارای چربی در حد متوسط است .کی  شکمکار         

گرم و چربی  کم است به رنگ سبز  مکی        41.دارای  

 باشد.

 مفهوم رنگ های نشانگر رنگی تغذیه ای 

 از نظر سالمتی: 

در ماد  غذایی می باشد. مکصکصکو ت     “  زیاد” به معنی مقادیر قرمز:   

غذایی با نشانگر های قرمز رنگ باید با توجه به میزان فعالیت فیزیککی  

و شرایط جسمانی انتخاب شوند، باید دقت گردد که چه زمانی و چکه  

 مقدار مصرف شوند.  

می باشد. مصصو ت غذایکی بکا      “  متوسط” به معنی مقادیر نارنجی:  

نشانگر های نارنجی رنگ در اکثر مواقع انتخاب های نسبتا مناسکبکی   

 مصسوب می گردند، هر چند که سبز ها مناسب ترین هستند .  

 مقدمه:

چهار عامل مهم تغذیه ای که برای حفظ سالمت باید به آن   

 توجه شود عبارتند از:

 قند، چربی، نم ، اسید های چرب ترانس 

سازمان بهداشت جهانی، میزان استاندارد مصرف نمک   

هکا     گرم در روز عنوان کرد  اما ایرانی 5را برای هر فرد، 

حدود دو تا سه برابر بیشتر از میزان توصیه شد  نمک   

 0۱کنند. سرانه مصرف شکر در ایکران تکا           مصرف می

کیلوگرم است در حالی که سرانکه مصکرف شکککر در           

کیلوگرم است. یکی از روش های کاهش   5جهان، فقط 

مصرف این مواد، توجه به برچسب مواد غذایکی اسکت.      

نشانگر های رنگی در برچسب مواد غذایی به ما ککمک    

می کنند، زمانی که تصمیم به استفاد  از ی  مصصکو   

غذایی داریم، در ی  نگا  ارزیابی و انتخکاب مکنکاسکب       

 داشته باشیم.  
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 توجه و دقت بیشتر در انتخاب 

 احتیاط در انتخاب 

 ایمن ترین انتخاب 

گرم   100در هر 

کی      

18.9  gr  

شمار  

گرم  100در هر 

 کی 

24.6  gr 

1شمار    

 

گرم   100در هر 

کی      

8.9 gr  

شمار  



راهنمای چراغ 

 برچسب مواد غذایی

 کد رسانه:

8785-22-574-1  

 گروه هدف: عموم مردم

 هنگام خرید مواد غذایی

 به برچسب های محصوالت غذایی

مشخص قرمز و نارنجی ، سبزکه با رنگ های  

 شده اند دقت کنیم4

نشان ایمنی و همواره محصوالت غذایی دارای 

 را در اولویت خرید خود قرار دهیم4 سالمت 

 

 منابع:

سایت سازمان غذا و داروی وزارت بهداشتت  درمتان و آمتوزز کت:شت ت :               - 
www.fda.gov.ir 

  Arakmu.ac.irسایت دانشگاه علوم ک:ش   اراک:-

سازمان غذا و دارو   اداره کل نظارت و ارزیاب  فرائرده های غذایت   آرایشت  و       -
  2931بهداشت  /  آیین نامه اعطاء نشان ایمن  و سالمت / باز نگری بهمن 

 39ج:وه دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت  درمان و آموزز ک:ش   سال -

می باشد. این رنگ ما را به ی  انکتکخکاب     “  کم” به معنی مقادیرسبز:  

 مطمئن تر و سالم تر راهنمائی می کند.  

ی  سیب سبز و آبکی    نشان سازمان غذا و دارو   -6

رنگ  است که توسط سازمان غذا و دارو بکه فکرآورد        

های دارای پروانه ساخت از وزرات بهداشت، درمکان و      

آموزش پزشکی  اعطا میشود. دو رقم او  سمکت چک       

نشان دهند  استان و شمار  بعدی، شمار  اختکصکاصکی    

 مصصو  است.

ی  سیب و تی  سبزرنگ نشان ایمنی و سالمت  -3

)نماد سومت( است که عبارت ایمنی و سکومکت در           

کنارآن نوشته شد  است.بر روی  مکصکصکو تکی در           

میشودکه دارای ویژگی های خاصی بود  ، عکوو  بکر         

سالم و ایمن بودن دارای ی  یا چند خاصیت تغذیه ای 

مناسب و سومت بخش مثل غنی شکدن بکا امکو  و          

ویتامین ها، کم بودن میزان چربی و نم ، نداشتن قند 

 افزود  و افزودنی های مصنوعی و شیمیایی و ... باشند .

شتی ردمانی تهران شت دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شت جنوب تهران معاونت بهدا  مرکز بهدا

 نشان ایمنی و سالمت 

همواره محصوالت غذایی دارای 

نشان ایمنی و سالمت را در 

 اولویت خرید خود قرار دهید4 


