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سراسر کشوریدرمانیو خدمات بهداشتیمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

یلبنيفرآورده هابخشنامه بازنگري استفاده از چربی گیاهی در:موضوع 

سالم علیکم؛
روغن پالم در با تاکید بر چربی هاي گیاهی احتراماً در راستاي ارتقاء ویژگی هاي تغذیه اي فرآورده هاي لبنی و محدودیت استفاده از 

کمیتـه فنـی   "مصـوبات ؛ بـر اسـاس   محصوالت لبنی و با عنایت به حساسیت وزارت متبوع به موضوع ارتقاء کیفیت و ایمنی محصوالت لبنی
در 19/5/1393و رأي کمیتـه فنـی قـانونی مـورخ     "بازنگري استفاده از روغن پالم در محصوالت غذایی با تاکید بر محصوالت لبنـی 

صوص لزوم حفظ اصالت فرآورده هاي لبنی از طریق راهکارهاي اجرایی ذیل نامه مقتضی است به استناد بندهاي مربوطه و در فاصـله زمـانی   خ
اقـدامات  گـزارش  و شـود  نسبت به عملیاتی ساختن مفاد آن اقدام الزم معمـول  پس از تصویب در کمیته فنی و قانونی آن دانشگاه تعیین شده 
. این اداره کل ارسال گرددبه بعمل آمده

از ) صبحانه، قنادي، طعم دار و مخلوط گیاهی(انواع خامه گیاهیتولید و ورود پروانه بهداشتی جدید براي و تمدید صدور ممنوعیت. 1
تا پایان شهریور و اصالح کلیه پروانه هاي بهداشتی صادره بمنظور تولید خامه با استفاده از چربی حاصل از شیرتاریخ ابالغ این بخشنامه 

در خصوص اجازه صـدور  8/6/1390د مورخ /5960/675و 28/12/90د مورخ /19273/675بخشنامه هاي شماره ضمنا . جاريماه سال
.گرددمی یکن ان لم لوط کپروانه بهداشتی ساخت خامه گیاهی و مخ

بـا چربـی   پنیـر پروسـس  با چربی گیـاهی،  خامه ايپنیرتولید و ورود انواع پروانه بهداشتی جدید براي و تمدید صدور ممنوعیت . 2
و اصالح کلیه پروانه هـاي بهداشـتی   از تاریخ ابالغ این بخشنامهبا چربی گیاهی پیتزاپنیر با چربی گیاهی و ) UF(پنیر تازه گیاهی، 

.جاريتا پایان شهریور ماه سالصادره بمنظور تولید انواع پنیر با استفاده از چربی حاصل از شیر

و اصـالح کلیـه   از تاریخ ابالغ ایـن بخشـنامه  کره اسپرید مخلوطتولید و ورود پروانه بهداشتی جدید براي و تمدید صدور ممنوعیت . 3
.جاريبا استفاده از چربی حاصل از شیر تا پایان شهریور ماه سالکرهپروانه هاي بهداشتی صادره بمنظور تولید انواع 

از بستنی) میکس(مغزي استفاده از روغن پالم کرنل، پالم استئارین و پـالم در  بهداشتی جدید براي پروانهو تمدید صدور ممنوعیت . 4
.جاريو اصالح کلیه پروانه هاي بهداشتی صادره تا پایان شهریور ماه سالتاریخ ابالغ این بخشنامه

از تـاریخ ابـالغ ایـن    ئارین در کلیه محصوالت غذایی کاربرد روغن پالم کرنل استپروانه بهداشتی جدید براي و تمدید صدور ممنوعیت . 5
.جاريو اصالح کلیه پروانه هاي بهداشتی صادره تا پایان شهریور ماه سالبخشنامه

با چربی گیاهی شیرخشک صنعتیادامه ممنوعیت صدور مجوز جهت تولید و ورود محصول . 6

ی و وارد کنندگان محصوالت  فوق تا پایان شهریور ماه سال جاري فرصـت دارنـد   لبنفراورده هايتولید کنندگان ابالغ این بخشنامهاز تاریخ 
.  نسبت به  اصالح پروانه بهداشتی محصوالت مذکور اقدام نمایند و فرموالسیون محصوالت را  بر اساس پروانه هاي اصالح شده منطبق نمایند
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