
குவேேில் உள்ள பதனப்பபொருட்கள்  
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திட்டேரைவு
• உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு கூட்டுப் பபாறுப்பு
• உணவு கட்டுப்பாடுகளின் அறிமுகம்
• உணவு சேர்க்கககள் மற்றும் பதனப்பபாருட்கள்  என்றால் என்ன
• குசேயில் பதனப்பபாருட்களின் பயன்பாடு
• பதனப்பபாருட்களுக்கான அதிகபட்ே நிகைககளப் புரிந்துபகா்டடு, 
இந்த நிகைககளகுசேவுக்குப் பயன்படுத்துதல்

• மாவு மிட்டாய்களில் இருந்து குசேகே சேறுபடுத்துதல்
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உணவுப் பொதுகொப்பு என்பது ஒரு கூட்டுப் பபொறுப்பு

சிங்கப்பூருக்கு 
பொதுகொப்பொன உணவு

ேழங்கல்
கூட்டுப் பபொறுப்பு

பதொழில்துரை உணவுப் 
பாதுகாப்பு 
உத்தரோதத்கத 
ஏற்றுக்பகாள்கிறது 
மற்றும் பாதுகாப்பான 
உணவு ேழங்ககை 
ேழங்குகிறது (எ.கா. 
உணவு பாதுகாப்பு 
நிர்ோக அகமப்பு)

அரோங்கம் ஒழுங்குமுகறககள அகமக்கிறது மற்றும் 
கூட்டுப் பபாறுப்புக்கான சூழகை 
ேழங்குகிறது.நுகர்சோரின் ஆசராக்கியத்கதப்
பாதுகாப்பதற்காக அதில் உள்ள அபாயங்ககளத் 
பதரிேிப்பதன் மூைம் தகேைறிந்த உணவுப் பாதுகாப்பு 
முடிவுககள எடுக்க அேர்களுக்கு உதேி அளிக்கும் 
தகேகை ேழங்குகிறது 

நுகர்வேொர் உணவு 
ேிநிசயாக இகடயூறுககளத் 
தாங்கி நிற்கிறார்கள், 
தகேைறிந்த முடிவுககள
எடுப்பதற்கும் நல்ை உணவுப் 
பாதுகாப்பு நகடமுகறககளப் 
பின்பற்றுேதற்கும் அேர்கள்  
பபாறுப்பானேர்கள்.



பொதுகொப்பொன உணரே உற்பத்தி பசய்யும் 
பபொறுப்பு பதொழில்துரைக்கு உள்ளது
• ேட்டத்தில் உள்ள சதகேககளப் புரிந்து பகாள்ளுங்கள்
• உணவு ேிதிமுகறககள நன்கு அறிந்திருங்கள்
▪ அனுமதிக்கப்பட்ட உணவு சேர்க்கககள் மற்றும் அதிகபட்ே அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகள்
▪ மாசுபடுத்தும் காரணிகளுக்கான அதிகபட்ே ேரம்புகள்
▪ உணவுக்கான அகடயாள தரநிகைகள்
▪ குறியிடுதல் மற்றும் ேிளம்பரத்திற்கான சதகேகள் (உரிகமசகாரல்களின் பயன்பாடு 
உட்பட)

• நீங்கள் உற்பத்தி பேய்யும் உணேில் என்ன சேர்கிறது என்பகத அறிந்து 
பகாள்ளுங்கள்
▪ அனுமதிக்கப்பட்ட உணவு சேர்க்கககள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் மட்டுசம 
பயன்படுத்தவும்
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உணவு கட்டுப்பொட்டு ேிதிமுரைகரள நொன் எங்வக பதிேிைக்கம் பசய்யலொம்?
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உணவு 
சேர்க்கககளுக்கான 

தரநிகைககள இங்சக
காணைாம்
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15 முதல் 28
ேகரயிைான 
ேிதிமுகறகள் உணவு 
ஒழுங்குமுகறகளின் கீழ் 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
உணவு சேர்க்ககககள
உள்ளடக்கியது
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மூன்றாேது முதல் எட்டாேது
அட்டேகணகள் மற்றும் 
பதின்மூன்றாேது மற்றும் பதிசனழாேது
அட்டேகணகள் அனுமதிக்கப்பட்ட
உணவு சேர்க்கககளின் பட்டியகைக்
பகா்டடுள்ளன, அேற்றின் பதாழில்நுட்ப
பேயல்பாடுகளின்படி
பதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பதாடர்பில், 
ஆறாேது அட்டேகணயில் 
அனுமதிக்கப்பட்ட குழம்பாக்கிகள்
மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 
நிகைப்படுத்திகளின் பட்டியல் உள்ளது.



உணவு வசர்க்ரக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதொ
என்பரத நொன் எவ்ேொறு சரிபொர்க்கலொம்?
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சிங்கப்பூர் உணவு 
அரமப்பின் 
https://www.sfa.gov.sg/faqs
என்ை இரணயதளத்தில்
அடிக்கடி வகட்கப்படும் 
வகள்ேிகரளயும்
பொர்க்கவும் [‘உணவுத்
தகேல்’ > ‘உணவு 
வசர்க்ரககள் மற்றும் 
பபொருட்கள்’ என்பரதத்
வதர்ந்பதடுக்கவும்].



உணவு வசர்க்ரககள் என்ைொல் என்ன?
• உணவுகளில் சே்டடுபமன்சற சேர்க்கப்படும்
இரோயனங்கள்

• அறியப்பட்ட அளவுகளில்
• ஒரு பதாழில்நுட்ப பேயல்பாட்கடச் பேய்ய, எ.கா.

• ே்டணமயமான பபாருள்
• குழம்பாக்கி
• நிகைப்படுத்தி
• பதனப்பபொருட்கள்
• ஆக்ஸிஜசனற்ற எதிர்ப்பு பபாருட்கள் 
• கட்டிகளாேகத தடுக்கும் முகேர்
• நுகர எதிர்ப்பு முகேர்
• இனிப்பு முகேர்
• சுகேகய அதிகரிக்கும்முகேர்

• இயற்ககயாகசோ பேயற்ககயாகசோ
இருக்கைாம்



பதனப்பபொருட்கள் என்ைொல் என்ன?
• பதனப்பபாருட்கள் என்பது உணவுப் பபாருட்கள் பகட்டுப்சபாேகதத் தடுக்கும் அல்ைது 
தகட (பூஞ்கே, பாக்டீரியா மற்றும் பிற நு்டணுயிரிகளால்) அதன் ேிற்பகன அடுக்கு 
ஆயுகள நீட்டிக்க

• அறியப்பட்ட பழகமயான பதனப்பபாருட்களில் ேிை உப்பு மற்றும் ேர்க்ககர ஆகும், 
அகே பாக்டீரியா ேளர முடியாத அளேிற்கு அேற்றின் நீர் பேயல்பாட்கடக் 
குகறப்பதன் மூைம் உணகேப் பாதுகாக்கின்றன. இசதசபால், ேினிகர் pH ஐ 
குகறக்கிறது.
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சிங்கப்பூரில் பதனப்பபொருட்கள்
எவ்ேொறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன?
உணவு ேிதிமுகறகளின் கீழ், 3 ேககயான பதனப்பபாருட்கள் உள்ளன:
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ேரக- I ேரக- II ேரக- III

பபாதுோன உணவுப் பபாருட்கள்
மற்றும் ேிை இயற்கக உணவு 
அமிைங்கள் உட்பட "இயற்கக" 
பதனப்பபாருட்கள்

இரோயன பதனப்பபாருட்கள், பேயற்கக 
மற்றும் இயற்கக இர்டகடயும் 
உள்ளடக்கியது,அகே பபாதுோக ேிறிய 
அளேில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

கடபமதில் கடகார்பசனட்டுக்கு 
மட்டுசம பபாருந்தும்

எடுத்துக்காட்டுகள்:உப்பு, ேினிகர், 
ேர்க்ககர, ப்சராபிசயானிக் அமிைம், 
ைாக்டிக் அமிைம், ேிட்ரிக் அமிைம்

எடுத்துக்காட்டுகள்: ேல்கபட்டுகள், 
பபன்சோயிக் அமிைம், சோர்பிக் அமிைம், 
பமத்தில் பாரா-
கைட்ராக்ஸிபபன்சோசயட்

கடபமதில் கடகார்பசனட்

அதிகபட்ே நிகைகள் எதுவும் 
குறிப்பிடப்படேில்கை, 
இருப்பினும்பதாழில்துகற ேிரும்பிய 
ேிகளகே அகடய சதகேயான 
குகறந்தபட்ே அளகே மட்டுசம
பயன்படுத்த சே்டடும்

உணவு ஒழுங்குமுகறகளின் நான்காேது
அட்டேகணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அதிகபட்ே அளவுகள் ேகர குறிப்பிட்ட 
உணவுகளில் மட்டுசம 
பயன்படுத்தப்படைாம்

உணவு ேிதிமுகறகளில்
நான்காேது அட்டேகணயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ே
அளவுகள் ேகர, குறிப்பிட்ட
பானங்களில் மட்டுசம பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படுகிறது.

உணவு ேிதிமுகறகளின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்புப் பபாருட்களின் பட்டியகைப் பார்க்கவும்.



குவேயில் பொதுகொப்புகளின் பயன்பொடு
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குசே என்பது
• குறுகிய அடுக்கு ஆயுளுடன் உள்ள பபாருட்கள் 

ேிற்பகனக்கு உருோக்கப்பட்டது
• அகற பேப்பநிகையில் காட்ேிப்படுத்தப்பட்டு ேிற்கப்படும்
• நுகர்சோருக்கு ேிற்கப்படும் மற்றும்அசத நாளில் 

(அல்ைது அடுத்த நாள் குளிரூட்டப்பட்டால்) நுகரப்படும்.

இர்டடாம் ேகுப்பு இரோயனப் பாதுகாப்புககள குசேயில்
சேர்க்கக் கூடாது



குவேயில் பொதுகொப்புகளின் பயன்பொடு
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ேகுப்பு II இரோயனப் பதனப்பபாருட்ககளப் பயன்படுத்தும் 
சபாது, உணவு ஒழுங்குமுகறகளின் நான்காேது 
அட்டேகணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ே 
அளவுகளுக்குள் நிரப்புதல்/ சமல் பரப்பிகளில் சேர்க்கப்படும் 
அளவுகள் உள்ளதா என்பகதச் ேரிபார்க்கவும்.

ேிை குசேகளில் நிரப்புதல்கள்/சமல் பரப்பிகள் இருக்கும். இந்த 
நிரப்புதல்கள்/சமல் பரப்பிகள்  ஒரு குறிப்பிட்ட காைத்திற்குப் 

பயன்படுத்துேதற்காக பமாத்தமாகத் தயாரிக்கப்படுேதால், ேகுப்பு 
II இரோயனப் பதனப்பபாருட்ககளப் பயன்படுத்த சே்டடிய 
அேேியம் உள்ளது என்பகத ேிங்கப்பூர் உணவு அகமப்பு

புரிந்துபகாள்கிறது.



மொவு மிட்டொய்களில் இருந்து குவேரே வேறுபடுத்துதல்
• ேிை உணவுகள் (கீசழ உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள்) அேற்றின் பபயரிடைில் "குசே" இருக்கைாம், ஆனால்

அகே மாவு மிட்டாய்களாகக் கருதப்படுகின்றன

• "மாவு தின்ப்டடங்கள்" ேிதிமுகற 54 இன் கீழ் "இனிப்பு மாவுப் ப்டடம், சகக் மற்றும் பிஸ்கட்"
சபான்ற தயாரிப்பு ப்டபுகள்
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மொவுப் பண்டத்துக்கு ஒத்தது வமற்கத்திய வகக்குகரளப்
வபொன்ைது

பிஸ்கட் வபொன்ைது

பஃப்ஸ் (எ.கா.கறி பஃப்ஸ், 
ேசமாோ)

அப்பங்கள்  (எ.கா.மிஸ்டர் பனீ்
பான் சகக்குகள் மின் ஜியாங்
குசே ,பைம்பப்டபிராங்)

ஆேிய பிஸ்கட்கள் மற்றும் 
குக்கீகள் (எ.கா. குசே பாங்கிட், 
குசே சுஜி, குசே பேபிட், பெல் 
ஆஃப் குசே கப டீ)

சடானட்ஸ் (எ.கா. யு ோர் 
குசய/யூ டியாவ், ைாம் ேிம்
பபங்,பஜபனபகட், ேகட 
சபான்ற ேறுத்த மாவு
பபாருட்கள்)

குசே பக்கர்

அன்னாேிப் பழங்கள் குசே பைுலு

பகக் சைபிஸ் /
குசே சைபிஸ்
(இந்சதாசனேிய
பாணி அடுக்கு
சகக்)

Reg 54.—(1) வபஸ்ட்ரி, வகக்குகள்
மற்றும் பிஸ்கட்கள் உள்ளிட்ட 
மாவு மிட்டாய்கள், தானியங்கள்
மற்றும் பிற உணவுப் 
பபாருட்களின் கைகேயால்
ேகமக்கப்பட்ட அல்ைது 
ேகமக்கப்படாத தயாரிப்பாக
இருக்க சே்டடும், சமலும் 
சபக்கரி தயாரிப்புககள ேிைக்க 
சே்டடும்.



மொவு மிட்டொய்களில் இருந்து குசேரே 
வேறுபடுத்துேதற்கொன ஓட்ட ேரைபடம்
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மாவு / 
தானிய 
ேகக

அதில் நிரப்பிகள் 
/சமல் பரப்பிகள்

உள்ளதா?

அரிேி, மரேள்ளிக்கிழங்கு, சோளம், அேகர

சகாதுகம

நிரப்பிகள்
/சமல் 

பரப்பிகள்
ேகக

அ) முதல் இ) ேகர 
நிரப்புதல்/சமைாகடகள்

ஆம்

பதாடங்கு

5 ேககயான நிரப்பிகள் /
சமல் பரப்பிகள் *

a) யிைிருந்து e) ேகர

சபஸ்ட்ரி, 
பேஸ்டர்ன் 

சகக்குகள், பிஸ்கட் 
சபான்ற 

தயாரிப்புகளா?

இல்கை

*5 ேககயான நிரப்பிகள் /சமல் பரப்பிகள்
a) கஸ்டர்ட் நிரப்பிகள் மற்றும் சமல் பரப்பிகள் (முட்கட 

அடிப்பகடயிைானது)
b) அைங்காரங்கள் (ஐேிங் மற்றும் ஃப்சராஸ்டிங்), பழம் அல்லொத 

நிைப்பிகள் மற்றும் வமல் பைப்பிகள், மற்றும் இனிப்பு குழம்பு 
c) பகாழுப்பு குழம்பு அடிப்பகடயில் நிரப்பிகள் மற்றும் சமல் 

பரப்பிகள்
d) நிரப்பிகள் மற்றும் சமல் பரப்பிகள் (பழம் அல்ைது காய்கறி 

அடிப்பகடயிைானது)
e) ேர்க்ககர/ேர்க்ககர பாகு (எ.கா. குைா பமைகா)

இது ஒரு மொவு மிட்டொய். ேகுப்பு II
இரோயன பதனப்பபாருட்ககள சநரடியாக 

சேர்ப்பது அதிகபட்ே ேரம்புகள் ேகர
அனுமதிக்கப்படுகிறது

இது ஒரு குவே

வகை 2 – நிரப்பிகள் /சமல் பரப்பிகள்
அதிகபட்ே ேரம்புகள் ேகர 

அனுமதிக்கப்பட்ட ேகுப்பு II இரோயனப்
பாதுகாப்புகள் அனுமதிக்கப்படும்

ேரக 1 –
இர்டடாம்ேகுப்புஇரோயனப்
பாதுகாப்புககளசநரடியாகச்
சேர்ப்பதுஅனுமதிக்கப்படாது

இல்கை

ஆம்



"நிைப்புதல்" என்ைொல் என்ன?
மற்பறாரு உணவுப் பபாருகளத் தயாரிப்பதில் குழிகய நிரப்ப
உ்டணக்கூடிய கைகேகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

அங் கு குசே உடன்
பச்கே பயிறு ேிழுது
(பகேயுகடய அரிேி மாவு
"சதால்“ பச்கே பயிறு 
ேிழுது கமயத்துடன்)

பச்கே பயிறு ேிழுதுஅங் கு குசே 
“சதால்”/மாேின் குழிகய நிரப்புகிறது
→ பச்கே பயிறு ேிழுதுநிரப்பியாகக் கருதப்படும்

பூேணி குசே பூேணிக்காய் து்டடுகள் குசே முழுேதும் ேிதறிக்
கிடக்கின்றன, சமலும் குசேயில் எந்த குழிகயயும் 
நிரப்பாது→பூேணி து்டடுகள் நிரப்பிகளாகக் 
கருதப்படாது 



உணவு ஒழுங்குமுரைகளின் கீழ் நிைப்புதல்கள்
மற்றும் வமல் பைப்பிகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள்

18

உணவு 
ேிதிமுரைகளின் கீழ் 
ேரக பபயர்

எடுத்துக்கொட்டுகள் உணவு ேிதிமுரைகளின் கீழ் 
ேகுப்பு II இைசொயனப்
பொதுகொப்பிற்கொன அதிகபட்ச
அனுமதிக்கப்பட்ட நிரல*

நிைப்பிகள் மற்றும் வமல் 
பைப்பிகள் (பழம் அல்லது 
கொய்கைி அடிப்பரடயில்)

சதங்காய் நிரப்புதல்,
சூன் குசே நிரப்புதல்,
"கூ காய்" நிரப்புதல்,
ேிேப்பு பனீ்ஸ் ேிழுதுநிரப்புதல்,
தாமகர ேிழுது,
ஸ்ட்ராபபரி நிரப்புதல்

ேல்பர் கட ஆக்கேடு : 350 ppm
பமத்தில் பாரா கைட்ராக்ஸி
பபன்சோசயட்:
800 ppm

பபன்சோயிக் அமிைம் : 800 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 450 ppm

கஸ்டர்ட் நிைப்பிகள்
மற்றும் வமல் பைப்பிகள் 
(முட்ரட 
அடிப்பரடயிலொனது)

இகே பபாதுோக இனிப்பு நிரப்புதல்கள் அல்ைதுசமல் பரப்பிகள்  
முட்கடயுடன் ேகமக்கப்பட்டு பகட்டிப்படுத்தப்பட்டகே.

பபன்சோயிக் அமிைம் : 1000 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 1000 ppm

அலங்கொைங்கள் (ஐசிங்
மற்றும் ஃப்வைொஸ்டிங்), 
பழம் அல்லொத 
நிைப்புதல்கள் மற்றும் 
வமல் பைப்பிகள்  மற்றும் 
இனிப்பு குழம்புகள்

இந்த தயாரிப்புகள் பபாதுோக சுகேயூட்டப்பட்ட இனிப்பு நிரப்புதல்கள் 
அல்ைதுசமல் பரப்பிகள் ஆகும், அதில் உ்டகமயான பழங்கள் எதுவும் 
இல்கை (எ.கா. ஸ்ட்ராபபரி சுகே நிரப்புதல் முக்கியமாக ேர்க்ககர 
அல்ைது பாகக உள்ளடக்கியது மற்றும் பேயற்கக ஸ்ட்ராபபரி 
சுகேயுடன் சேர்க்கப்படுகிறது)

பபன்சோயிக் அமிைம் : 1500 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 1000 ppm

பகொழுப்பு குழம்பு
அடிப்பரடயில் நிைப்பிகள்
மற்றும் வமல் பைப்பிகள் 

இந்த தயாரிப்புகள் பபாதுோக "கிரீம்" ேகக நிரப்புதல்கள் அல்ைதுசமல் 
பரப்பிகள் ஆகும், அேற்றில் பால் கிரீம் இல்கை, ஆனால் உ்டகமயில் 
குழம்பு பேய்யப்பட்ட காய்கறி பகாழுப்புகளால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

பபன்சோயிக் அமிைம் : 1000 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 1000 ppm

சர்க்கரை / சர்க்கரை பொகு குைா சமைகா ேல்பர் கட ஆக்கேடு 70 ppm

*மூன்றாேது பநடுேரிகேயில் உள்ள
அளவுகள், ஒரு ேகுப்பு II இரோயனப்
பாதுகாப்கப மட்டுசம நிரப்புதல்/டாப்பிங்கில்
பயன்படுத்தினால் பபாருந்தும். இர்டடு 
அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட ேகுப்பு II
இரோயன பாதுகாப்புகள் ஒசர தயாரிப்பில்
பயன்படுத்தப்பட்டால், 100% ேிதி பபாருந்தும்.



நொன்கொேது அட்டேரணயில்
ேகுப்பு II இைசொயனப்
பொதுகொப்பிற்கொன ேைம்புகரளப்
புரிந்துபகொள்ேது

• உணேில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்ட
ேகுப்பு II இரோயனப் பாதுகாப்புகளின்
அதிகபட்ே அளவுகள் உணவு 
ஒழுங்குமுகறகளின் நான்காேது
அட்டேகணயில் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன

• உணேில் ஒரு ேகுப்பு II இரோயனப்
பாதுகாப்கப மட்டுசம பயன்படுத்தினால், 
பநடுேரிகேயில் உள்ள எ்ட அதிகபட்ே
அளோகும்

• ஒரு மில்லியனுக்கு பொகங்கள் (ppm) =
மில்ைிகிராம்கள்/கிசைாகிராம் (மிகி/கிசைா) 
என அைகுகள் பேளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

• எ.கா. 1 கிசைாகிராம் ேிேப்பு பனீ்ஸ் ேிழுதில் 
அதிகபட்ேமாக 800 மில்ைி கிராம் பபன்ோயிக் 
அமிைம் இருக்கும்.
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ஒவை உணேில் இைண்டு அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட 
ேகுப்பு II இைசொயனப் பொதுகொப்புகரளப்
பயன்படுத்துதல் - "100% ேிதி"
ஒசர உணேில் இர்டடு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட பதனப்பபாருட்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டால் (எ.கா. நிரப்புதல்), பதனப்பபாருட்களின் ேதேதீத் பதாகக 
100%க்கு மிகாமல் இருக்க சே்டடும்.

• SFA இகணயதளத்தில் கணக்கீட்டு கருேி கிகடக்கிறது
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Reg 19(3)(b)(ii) - நான்காேது அட்டேகணயின் பகுதி I இல் 2 அல்ைது அதற்கு 
சமற்பட்ட ேகுப்பு II இரோயனப் பதனப்பபாருட்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
குறிப்பிட்ட உணேில், ஒவ்போன்றின் அளவு இருக்கும்சபாது, அந்த 
இரோயனப் பதனப்பபாருட்களின் கைகே இருக்கைாம். அந்த உணேில் 
இருக்கும் அத்தககய இரோயனப் பதனப்பபாருட்கள், அந்த அட்டேகணயின் 
பகுதி I இன் படி, அந்த உணேிற்குப் பபாருத்தமான அந்த இரோயனப் 
பதனப்பபாருட்களின் அதிகபட்ே அளேின் ேதேதீமாக பேளிப்படுத்தப்படுகிறது, 
அந்த ேதேதீங்களின் கூட்டுத்பதாகக 100 ஐ தா்டடாது.

இைசொயன பதனப்பபொருள் X-இன் வசர்க்கப்பட்ட அளவு (ppm)
_______________________________________________________________

இைசொயன பதனப்பபொருள் X-இன் (ppm) அதிகபட்ச 
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு

சேரை்்ைப்பட்டஇரோயன பதனப்பபொருள் Y-இன்அளவு (ppm)
_____________________________________________________________

இைசொயனபதனப்பபொருள் Y இன்அதிைபடே்

அனுமதிை்ைப்பட்டஅளவு (ppm)

+ +   ...   X 100 %   ≤  100 % 

கணக்கீட்டு கருேிக்கு QR குறியடீு



எடுத்துக்கொட்டு கணக்கீடு 1 : இைண்டு ேகுப்பு II இைசொயன 
பதனப்பபொருட்களுடன் கூடிய சிேப்பு பீன் ேிழுது

• ேிேப்பு பனீ்ஸ் ேிழுதில் பபன்சோயிக் அமிைம் 300 ppm மற்றும் சோர்பிக் அமிைம் 250 ppm
உள்ளது.

• இந்த இர்டடு பதனப்பபாருட்களும் நான்காேது அட்டேகணயில் உள்ள அதிகபட்ே
அளவுகளுக்குக் கீசழ சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

• 100% ேிதிகயப் பயன்படுத்துதல்
• (300/800 + 250/450) x 100% = 93.1%

• ேதேதீங்களின் பதாகக 100% ஐ ேிட அதிகமாக இல்கை => பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிைது
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நிரப்பிகள் மற்றும் /சமல் 
பரப்பிகளில் (பழம் அல்ைது காய்கறி 
அடிப்பகடயிைான) அதிகபட்ே 
ேகுப்பு II இரோயன பதனப்
பபாருட்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன:
பபன்சோயிக் அமிைம் : 800 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 450 ppm



எடுத்துக்கொட்டு கணக்கீடு 2 : 2 ேகுப்பு II இைசொயன 
பொதுகொப்புகளுடன் கூடிய தொமரை பீன் ேிழுது
• தாமகர பனீ் ேிழுதில் பபன்சோயிக் அமிைம் 300 ppm மற்றும் சோர்பிக் அமிைம் 300 ppm உள்ளது.
• இந்த இர்டடு பதனப்பபாருட்களும் நான்காேது அட்டேகணயில் அதிகபட்ே அளவுகளுக்குக் கீசழ 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

• 100% ேிதிகயப் பயன்படுத்துதல்
• (300/800 + 300/450) x 100% = 104.2%

• ேதேதீங்களின் கூட்டுத்பதாகக 100 => பயன்பொட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படேில்ரல
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நிரப்பிகள் மற்றும் /சமல் 
பரப்பிகளில் (பழம் அல்ைது காய்கறி 
அடிப்பகடயிைான) அதிகபட்ே 
ேகுப்பு II இரோயன பதனப்
பபாருட்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன:
பபன்சோயிக் அமிைம் : 800 ppm

சோர்பிக் அமிைம் : 450 ppm



நிைப்பிகள் மற்றும் வமல் பைப்பிகளில் 
பதனப்பபொருட்கரளப் பயன்படுத்தினொல் அல்லது 
பமொத்தமொக நிைப்பிகள் மற்றும் வமல் பைப்பிகரள 
ேொங்கினொல், இந்தக் குைிப்புகரளக் கேனியுங்கள்

• நிரப்பிகள் மற்றும் சமல் பரப்பிகளில் உள்ள பதனப்பபாருட்களின் அளவு உட்பட, 
குசேயில் என்ன பேல்கிறது என்பகதப் புரிந்துபகாள்ேகத உறுதிபேய்யவும்
• குசேயில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள எந்தபோரு தயாரிப்புகளின் குறிப்பிட்ட கைகே குறித்து 

ேிற்பகனயாளரிடம் பதளிவுபடுத்தவும்

• அனுமதிக்கப்பட்ட பதனப்பபாருட்ககள மட்டுசம பயன்படுத்தவும்; ேகுப்பு II இரோயனப் 
பதனப்பபாருட்ககளப் பயன்படுத்தினால், உணவு ஒழுங்குமுகறகளின் நான்காேது 
அட்டேகணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ே அளகேத் தா்டடக்கூடாது
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இரணப்பு



உணவு ேிதிமுரைகளின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட 
பதனப்பபொருட்களின் பட்டியல்
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ேரக I ேரக II ேரக III

(i) பபாதுோன உப்பு
(ii) ேர்க்ககரகள்
(iii) ேினிகர் அல்ைது அேிட்டிக் அமிைம், 

ைாக்டிக் அமிைம், அஸ்கார்பிக் 
அமிைம், எரித்சதார்பிக் அமிைம், 
ேிட்ரிக் அமிைம், மாைிக் அமிைம், 
பாஸ்சபாரிக் அமிைம், டார்டாரிக் 
அமிைம், அல்ைது ப்சராபிசயானிக் 
அமிைம் அல்ைது இந்த உட்பிரிேில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமிைங்களில் 
ஏசதனும் கால்ேியம், பபாட்டாேியம் 
அல்ைது சோடியம் உப்புகள் பத்தி

(iv) எத்தில் ஆல்கைால் அல்ைது 
மதுபானம்

(i) ேல்பர் கட ஆக்கேடு, கந்தக அமிைம் 
அல்ைது அதன் சோடியம், 
பபாட்டாேியம் அல்ைது கால்ேியம்
உப்புகள்

(ii) பபன்சோயிக் அமிைம் மற்றும் அதன் 
சோடியம் மற்றும் பபாட்டாேியம்
உப்புகள்

(iii) பமத்தில்
பாராகைட்ராக்ஸிபபன்சோசயட்
மற்றும் அதன் சோடியம் உப்பு

(iv) சோர்பிக் அமிைம் மற்றும் அதன்
சோடியம், பபாட்டாேியம் அல்ைது 
கால்ேியம் உப்புகள்

(v) சோடியம் அல்ைது பபாட்டாேியத்தின்
கநட்கரட்டுகள்

(vi) சோடியம் அல்ைது பபாட்டாேியத்தின்
கநட்சரட்டுகள்

கட பமதில் கடகார்பசனட்

• ேகுப்பு I இரோயனப் பதனப்பபாருட்களுக்கு, அதிகபட்ே அளவுகள் எதுவும் குறிப்பிடப்படேில்கை, 
இருப்பினும்பதாழில்துகற ேிரும்பிய ேிகளகே அகடயத் சதகேயான குகறந்தபட்ே அளகே மட்டுசம 
பயன்படுத்த சே்டடும்.

• உணவுகளின் பட்டியல் மற்றும் ேகுப்பு II மற்றும் ேகுப்பு III இரோயன பதனப்பபாருட்களின்  பயன்பாட்டிற்கான 
அதிகபட்ே அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கான உணவு ஒழுங்குமுகறகளின் நான்காேது அட்டேகணகயப் 
பார்க்கவும்.


