
  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۶۰۹ كره كاكائو  ١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر از    ٦٠٩  ملي

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۳۰۰  روغن آفتابگردان معمولي  ٢  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٣٠٠ ملي

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٣  ‐ ١  
  روغن آفتابگردان با

   اسيد اولئيك باال
۱۳۰۰  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٣٠٠ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .دمجاز مي باش)غير خانوار(غذايي

  ۱۴۴۷  روغن ذرت معمولي  ٤  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ١٤٤٧ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٥  ‐ ١  
  روغن ذرت با

   اسيد اولئيك باال
۱۴۴۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

تر در ضمن  اوزان باال ١٤٤٧ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني ( گياهي  

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۷۲۳ روغن تخم پنبه  ٦  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۲۳ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV  بنفش يا آنتيماوراي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

١



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  مارهش

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۷۵۲ روغن كنجد  طبيعي خام  ٧  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۵۲ملي 

گرم صرفا جهت صنايع  كيلو ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۷۵۲  روغن كنجد  تصفيه شده  ٨  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۱۷۵۲ملي 

لو گرم صرفا جهت صنايع  كي٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۲۰۱۰   روغن گلرنگ معمولي.  ٩  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۰ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١٠  ‐ ١  
  روغن گلرنگ با 

  اسيد اولئيك باال
۲۰۱۰  

ته بندي مطابق با استاندارد بس

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۰ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۲۰۱۱  روغن بادام زميني  ١١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۰۱۱ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .ز مي باشدمجا)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۲۳۹۲  روغن سوياي  معمولي  ١٢  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۳۹۲ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٢



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  يحات اختصاصيتوض

١٣  ‐ ١  
روغن سوياي پاره اي 

  هيدروژنه و زمستانه شده
۲۳۹۲ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۲۳۹۲ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)انوارغير خ(غذايي

  ۴۹۳۵  روغن كلزاي  معمولي  ١٤  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۹۳۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد) خانوارغير(غذايي

١٥  ‐ ١  
روغن كلزاي  پاره اي 

  هيدروژنه شده
۴۹۳۵  

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۹۳۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۶۶۵۸  روغن سبوس برنج  ١٦  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر  ۶۶۵۸ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ٨٩٢٠  روغن هسته انگور  ١٧  ‐ ١

 بسته بندي مطابق با استاندارد .

در ضمن  اوزان باالتر  ٨٩٢٠ملي 

 گرم صرفا جهت صنايع ٩٠٠از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۲  م پنبه دانهروغن خا  ١٨  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۲

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  مجاز مي باشد) غير صنايع غذايي 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .ند باش)  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٣



 

  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  ركتوضيحات مشت  توضيحات اختصاصي

 ٨۶۳۳ روغن خام بادام زميني  ١٩  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۳

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

 ٨۶۳۴ روغن خام ذرت  ٢٠  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۴

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  ..مجاز مي باشد) غير صنايع غذايي 

١  

  

  انواع روغن

  )دانه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۶   خام كنجدروغن  ٢١  ‐ ١

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

 بسته بندي بايستي داراي كليه مواد اوليه و

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

 صنايع تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  صيتوضيحات اختصا

١  ‐ ٢  
روغن زيتون طبيعي خام     

)ممتاز ، درجه يك ، معمولي ( 
۱۴۴۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۴۶  روغن زيتون تصفيه شده  ٢  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(اييغذ

٣  ‐ ٢  
 روغن زيتون

  )مخلوط خام وتصفيه شده ( 
۱۴۴۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۴۴۶ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۴۴۶۵  روغن پالم سوپر اولئين  ٤  ‐ ٢

 استاندارد بسته بندي مطابق با

در ضمن  اوزان باالتر  ۴۴۶۵ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۴۴۶۶   خامروغن پالم اولئين  ٥  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .اشد مجاز مي ب) غير صنايع غذايي 

٢  

  

  انواع روغن

  )ميوه روغني (  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

٦  ‐ ٢  
           روغن پالم اولئين

 نيمه تصفيه شده
۴۴۶۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٥



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

٧  ‐ ٢  
         روغن پالم اولئين

 تصفيه شده
۴۴۶۶ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

ا صرف در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۶

غير  ( و غذاييجهت صنايع روغن

  .مجاز مي باشد )  خانوار

  ۴۴۶۷   خامروغن پالم   ٨  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير خانوار و (ايع روغن جهت صن

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

٩  ‐ ٢  
  روغن پالم 

 نيمه تصفيه شده
۴۴۶۷ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

١٠  ‐ ٢  
    روغن پالم            

 تصفيه شده
۴۴۶۷ 

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۴۴۶۷

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

 ۶۶۵۵  روغن پسته طبيعي خام  ١١  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن  اوزان باالتر   ۶۶۵۵ملي 

هت صنايع  كيلو گرم صرفا ج٣از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٢  

  

  انواع روغن

  ) روغني ميوه(  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

  ٨۶۳۱   خامروغن پالم استئارين  ١٢  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۱

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

وشش پ/ رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٦



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  وان پروانه ساختعن  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

١٣  ‐ ٢  
        روغن پالم استئارين

  نيمه تصفيه شده
٨۶۳۱  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  يدر ضمن  بسته بند  ٨۶۳۱

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

١٤  ‐ ٢  
      روغن پالم استئارين 

  تصفيه شده  
٨۶۳۱  

لي بسته بندي مطابق با استاندارد م

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۱

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ٨۶۳۵  روغن خام نارگيل  ١٥  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۵

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ٨۶۳۷  خامپالم  روغن  هسته  ١٦  ‐ ٢

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير خانوار و (جهت صنايع روغن 

 .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 

١٧  ‐ ٢  
  پالم  روغن  هسته

 نيمه تصفيه شده
٨۶۳۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير خانوار و (يع روغن جهت صنا

  .مجاز مي باشد ) غير صنايع غذايي 
  

٢  

  

  انواع روغن

  ) روغني ميوه(  گياهي 

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

١٨  ‐ ٢  
پالم            روغن  هسته

 تصفيه شده
٨۶۳۷  

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ٨۶۳۷

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٧



  

  شماره
        عنوان پروانه  

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۶۲ كره بي نمك  ١  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

من اوزان باالتر در ض   ۱۶۲ملي   

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۶۲  كره نمك دار  ٢  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

اوزان باالتر در ضمن    ۱۶۲ملي    

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

٣  

  

انواع روغن            

)   دريايي ‐ خشكي( حيواني

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۲۵۴ )روغن حيواني ( روغن كره    ٣  ‐ ٣

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۱۲۵۴ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٥از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV  يا آنتيماوراي بنفش

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨



  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ استاندارد 

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۱۴۳ پخشينهمارگارين    ١  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳لي   م

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۳  سفرهمارگارين   ٢  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳  ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

 ۱۴۳  آشپزيمارگارين   ٣  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر    ۱۴۳ملي   

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

  .مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

  ۱۴۳  صنفي و صنعتيين مارگار  ٤  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي     ۱۴۳

غير (جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) خانوار 

  ۱۴۳  مايعمارگارين   ٥  ‐ ٤

 بسته بندي مطابق با استاندارد

 در ضمن  بسته بندي     ۱۴۳ ملي 

صرفا  جهت صنايع روغن و غذايي 

  .مجاز مي باشد ) غير خانوار (

٤  

  

  انواع روغن

 )  حيواني ‐  گياهي(مخلوط

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

 ۱۵۶ ـ ۱ چربي شيريني آردي  ٦  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر  ۱۵۶ ـ ۱ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ١از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي
 

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

عه داراي ماده ضد اش (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  كامل كدر يا شيرينگ كامل 

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

٩



  

  شماره
عنوان پروانه          

  بهره برداري
  عنوان پروانه ساخت  شماره

/ ستاندارد ا

  مستند مرجع
  توضيحات مشترك  توضيحات اختصاصي

 ۴۱۵۲روغن مخصوص سرخ كردني  ٧  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۴۱۵۲ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(ييغذا

  ۵۹۵۰  روغن مايع مخلوط  ٨  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ۵۹۵۰ملي 

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٣از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(يغذاي

 ۷۱۵۲ روغن سبزه  ٩  ‐ ٤

بسته بندي مطابق با استاندارد ملي 

صرفا  در ضمن  بسته بندي  ۷۱۵۲

) غير خانوار (جهت صنايع غذايي 

  .مجاز مي باشد 
  

٤  

  

  انواع روغن

 )  حيواني ‐ گياهي( مخلوط

   تصفيه و ‐ روغنكشي 

     بسته بندي‐پااليش 

١٠  ‐ ٤  
روغن مصرف خانوار        

 )هيدروژنه ( 
٩١٣١ 

بسته بندي مطابق با استاندارد 

در ضمن اوزان باالتر   ٩١٣١ملي  

 كيلو گرم صرفا جهت صنايع ٥از 

 ..مجاز مي باشد)غير خانوار(غذايي

كليه مواد اوليه و بسته بندي بايستي داراي 

پروانه ساخت و يا مجوز ورود از وزارت 

  .بهداشت باشند

 وپليمري شفاف بايستي PET انواع ظروف

داراي ماده ضد اشعه  (غير قابل نفوذ به نور 

پوشش / رنگي  /  UV ماوراي بنفش يا آنتي

  .باشند )  مل كامل كدر يا شيرينگ كا

تاريخ انقضاي اوزان باال جهت مصرف صنايع 

عالوه بر درج ( غذايي پس از اولين مصرف 

  .لحاظ گردد ) تاريخ توليد و انقضاي متعارف 

  
  

   

١٠


