
 

 ١٥ من ١صفحة 

  ٢٠٠٦-١٧ ة اإللزامية الفنياتالتعليم

  المواد الملونة المضافة الى المنتوجات الغذائية

  

  مقدمة

  :تم اعداد هذه التعليمات لالسباب التالية

بالمواد المضافة المصرح باضافتها الى المنتوجات من التعليمات الفنية االلزامية الخاصة ) ٣(تنفيذ المادة   -١

  .الغذائية لالستهالك اآلدمي

 .المنافسة العادلة بين المنتوجات الغذائية من خالل توحيد شروط استعمال المواد الملونة في الغذاءتوفير   -٢

  .حماية المستهلك وإعالمه  -٣

  :مثل) على ان ال تكون ضارة بالصحة(فقط عند وجود ضرورة تقنية الملونة باستعمال المواد التصريح   -٤

   الذي تأثر لونه أثناء التصنيع او التخزين او التعبئة او التوزيع استرجاع المظهر الطبيعي للغذاء  -

  مقبوال جعل مظهر الغذاء   -

  للداللة على النكهات المستخدمة في أغذية معينة  -

  الضفاء اللون على المواد التي ال لون لها  -

  . لون الغذاء الموجود أصاللتدعيم  -

  .ة االساسية االخرى من المواد المضافةضمان خلو االغذية غير المصنعة وبعض االغذي  -٥

السماح باستعمال بعض المواد الملونة فقط في مواد غذائية محددة وضمن شروط محددة استنادا الى أحدث   -٦

 .الدراسات العلمية عن المواد الملونة وسميتها

  .وضع قواعد حازمة الستعمال المواد الملونة في اغذية الرضع واالطفال  -٧

  )١(مادة 

من التعليمات الفنية االلزامية ) ٣(تعتبر هذه التعليمات جزء من التعليمات الشاملة التي ذكرت في المادة   ١-١

  .بالمواد المضافة المصرح باضافتها الى المنتوجات الغذائية لالستهالك اآلدميالخاصة 

ي مكونات طبيعية لمنتوجات الملونة هي المواد التي تضيف او تعيد اللون الى منتوج غذائي، وتحتوالمواد   ٢-١

 .الرئيسةتصنف كاحد مكونات الغذاء أو صادر طبيعية، وال تستهلك عادة كمنتوج غذائي غذائية ومن م

تعتبر التحضيرات المستخلصة فيزيائيا او كيميائيا من منتوجات غذائية او من مصادر طبيعية اخرى والتي   ٣-١

لمكونات تغذوية او عطرية مواد ملونة تسري عليها هذه ينتج عنها استخالص انتقائي الصباغ أكثر منه 

 .التعليمات

  :ملونة تسري عليها هذه التعليماتمواد ال تعتبر المواد التالية   ٤-١



 

 ١٥ من ٢صفحة 

المنتوجات الغذائية الجافة او ذات الشكل والنكهة المركزة والتي تدخل في تصنيع المنتوجات الغذائية   -

صائصها الغذائية ولها تأثير في اللون مثل الفلفل االحمر  رائحتها أو طعمها أو خالمركبة بسبب 

  .والزعفران

المواد الملونة التي تستعمل الضفاء اللون على االجزاء الخارجية غير القابلة لألكل لمنتوجات غذائية   -

  .مثل طالء االجبان وغالف النقانق

لزامية الخاصة بدرجة نقاوة المواد مات الفنية اإلمرجعية المواد الملونة الواردة في هذه التعليمات الى التعلي  ٥-١

  .(1)الملونة

  )٢(مادة 

  .كمواد ملونة) ١(المواد الواردة في ملحق يمكن فقط استخدام   ١-٢

الشروط ضمن ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(يمكن استعمال المواد الملونة فقط في المنتوجات الواردة في المالحق   ٢-٢

لونة في نفس المنتوجات الغذائية اذا كان الهدف من استعمالها منسجما مع يمكن استعمال المواد الم. المحددة

  . بالمنتوجات الغذائية المخصصة الستعماالت تغذوية محددة الخاصة(2)االلزاميةما ورد في التعليمات الفنية 

و ) ٤(و ) ٣(باستثناء ما نص عليه في المالحق ) ٢(يجب عدم استعمال المواد الملونة الواردة في ملحق   ٣-٢

)٥.(  

  .مصرح بها الستعماالت محددة) ٤(المواد الملونة الواردة في ملحق   ٤-٢

  .ضمن الشروط الواردةمصرح بها الستعماالت عامة ) ٥(المواد الملونة الواردة في ملحق   ٥-٢

قا لشروط الحدود القصوى المذكورة في المالحق تتعلق بالمنتوجات الغذائية الجاهزة لألكل والتي أعدت طب  ٦-٢

  .االستعمال وتشير الى كميات عنصر التلوين االساسي في مخلوط التلوين

إال أنه يجب استعمال المواد . الوارد في المالحق بأنه لم يتم تحديد حد أقصى" غير محدد"يعني المصطلح   ٧-٢

طلوب وال المالغرض الملونة طبقا لشروط التصنيع الجيد وفق مستوى ال يزيد عن ما هو ضروري لتحقيق 

  .يضلل المستهلك

الغراض الختم االخيرتين  أو خليط مناسب من E129 أو E133 أو E155تستعمل فقط المواد الملونة   ٨-٢

  .الصحي وختم اللحوم

 E127 و E123الى المستهلك مباشرة باستثناء المواد ) ١(يسمح ببيع جميع المواد الملونة الواردة في ملحق   ٩-٢

  .E180 و E173 و E161g و E160b و E154 و E128و 

في جوهري  في هذه التعليمات عدم المرور بأي معالجة تؤدي الى تغيير" غير مصنع" يعني المصطلح   ١٠-٢

إال انه من الممكن مثال تقسيمه أو تجزئته او تجهيزه أو ازالة عظمه أو . الحالة االصلية للمنتوج الغذائي

او تقطيعه او تنظيفه او تشذيبه او تجميده باي صورة او تبريده فرمه أو سلخه أو كشطه أو تقشيره او طحنه 

 .او رزمه او حله

                                                 
  .١٩٩٥ لسنة ٤٥الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم   (1)

  .١٩٨٩ لسنة ٣٩٨الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم   (2)



 

 ١٥ من ٣صفحة 

  )٣(مادة 

  :منتوج غذائي اذا كانيسمح بوجود المواد الملونة في 

وذلك الى الحد المسموح به في احد مكونات هذا المنتوج ) ٢(منتوج غذائي مركب غير وارد في ملحق   -

  .الغذائي

  .ي تحضير منتوجات غذائية مركبة بشرط مطابقتها لمتطلبات هذه التعليماتفقط فمخصص الستعماله   -

  )٤(مادة 

اعتبار منتوج غذائي معين منتمي الى فئة االغذية المذكورة في المالحق، واعتبار مادة معينة لوزارة الصحة  يحق

  ).١(مادة ملونة طبقا للمادة 

  )٥(مادة 

  . شهور من تاريخ اقرارهاثالثةتعليمات في موعد اقصاه على جميع الجهات ذات العالقة تنفيذ هذه ال

  



 

 ١٥ من ٤صفحة 

  )١(ملحق 

  قائمة المواد الملونة المسموح باستعمالها

  

   المحضرة من مواد ملونة وردت في هذا الملحقAluminium lakesيسمح باستعمال المادة الملونة : مالحظة

  رقم التصنيف االوروبي

  للمادة الملونة

  رقم تصنيف اللون  لونةاالسم الشائع للمادة الم

  )١(او وصفه 

E100 Curcumin 75300 
E101  1) Riboflavin 

2) Riboflavin-5’-phosphate 
  

E102  Tartrazine 19140  
E104  Quinoline Yellow 47005  
E110  Sunset Yellow FCF 

Orange Yellow S 
15985  

E120  Cochineal, Carminic acid, Carmines 75470  
E122  Azorubine, Carmoisine 14720  
E123  Amaranth 16185  
E124  Ponceau 4R, Cochineal Red A 16255  
E127  Erythrosine 45430  
E128  Red 2G 18050  
E129  Allura Red AC 16035  
E131  Patent Blue V 42051  
E132  Indigotine, Indigo carmine 73015  
E133  Brilliant Blue FCF 42090  
E140  Chlorophylls 

Chlorophyllins 
75810 
75815  

E141  Copper complexes of chlorophylls 
Copper complexes of chlorophyllins 

75815  

E142  Greens S 44090  
E150a  Plain caramel )٢(    
E150b Caustic sulphite caramel   
E150c Ammonia caramel   
E150d Sulphite ammonia Caramel   

E151 Brilliant Black BN, Black PN 28440  
E153 Vegetable carbon   
E154 Brown FK   
E155 Brown HT 20285  

E160a Carotenes: 
1) Mixed carotenes 
2) Beta-carotene 

 
75130 
40800  



 

 ١٥ من ٥صفحة 

  رقم التصنيف االوروبي

  للمادة الملونة

  رقم تصنيف اللون  لونةاالسم الشائع للمادة الم

  )١(او وصفه 

E160b Annatto, bixin, norbixin 75120  
E160c Pabrica extract, capsanthin, capsorubin   
E160d Lycopene   
E160e Beta-apo-8’-carotenal (C 30) 40820  
E160f Ethyl ester of Beta-apo-8’-carotenic acid (C 30) 40825  
E161b Lutein   
E161g Canthaxanthin   

E162 Beetroot Red, betanin   
E163 Anthocyanins يحضر بوسائل فيزيائية  

  من الخضار والفواكه
E170 Calcium Carbonate 77220 
E171 Titanium Dioxide 77891  
E172 Iron oxides and hydroxides 77491 

77492 
77499  

E173 Aluminium   
E174 Silver   
E175 Gold   
E180 Litholrubine BK   

  :مالحظات الجدول

  Colour Indexصنيف اللون من المرجع تم الحصول على رقم ت  )١(

ال عالقة .  يتعلق بمنتوجات ذات لون بني شديد او قليل التركيز المخصصة الضفاء اللونcaramelالمصطلح   )٢(

لهذا المصطلح بالمنتوج السكري العطري المحضر بتسخين السكر والمخصص الضفاء النكهة على االغذية 

  .مثل السكاكر والمعجنات والمشروبات



 

 ١٥ من ٦صفحة 

  )٢(ملحق 

  )٥(و ) ٤(و ) ٣( عليه المالحق ت المواد الملونة فيها باستثناء ما نص استعمال(1)ممنوع منتوجات غذائية

  

  .منتوجات غذائية غير مصنعة  -١

  المياه المعبأة بأي شكل من االشكال   -٢

) UHTفيه المعقم بطريقة بما (الحليب والحليب منزوع القشدة وشبه المنزوع والحليب المبستر والحليب المعقم   -٣

  )بدون نكهة(

  الحليب بالشوكوالته  -٤

  )بدون نكهة(منتوجات الحليب المخمرة   -٥

  .(2)كما هو محدد في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهالحليب المحفوظ   -٦

   )بدون نكهة(مشروب اللبن ولبن المخيض   -٧

  )بدون نكهة(القشدة ومسحوقها   -٨

  ن النباتية والحيوانيةالزيوت والدهو  -٩

   (3)اته كما هو معرف في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهالبيض ومنتوج  -١٠

  دقيق القمح والنشا وأي منتوجات مطحونة اخرى  -١١

  الخبز والمنتوجات المشابهة  -١٢

  العجائن   -١٣

  السكر بما فيه السكر االحادي والثنائي   -١٤

  ة المعلبة والمعبئةمعجون البندورة والبندور  -١٥

  الصلصة المصنعة من البندورة  -١٦

   وعصير الخضراوات(4)الفواكه كما هو وارد في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهعصير ونكتار   -١٧

  .والفطريات المعلبة والمعبئة والمجففة) بما فيها البطاطا(الفواكه والخضراوات   -١٨

ومهروس الكستناء كما هو وارد في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة ) سترااإلك(التطلي والجلي الفاخران   -١٩

  .(5)به

االسماك والحلزونيات والقشريات ولحوم الحيوانات والدواجن والطرائد وتركيباتها باستثناء الوجبات الجاهزة   -٢٠

  التي تحتوي على هذه المكونات

  

                                                 
  .ض المنتوجات التي تحتوي على مكونات بطبيعتها تضفي الواناعلى حالة بع) ٢(ال ينطبق المنع في ملحق  (1)

  .١٩٧٦ لسنة ١١٨الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (2)

  .١٩٨٩ لسنة ٤٣٧الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (3)

  .١٩٧٥ لسنة ٧٢٦ت االوروبية رقم الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليما (4)

  .١٩٧٩ لسنة ٦٩٣الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (5)



 

 ١٥ من ٧صفحة 

  .(1) وارد في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهالشوكوالته كما هوومكونات منتوجات الكاكاو   -٢١

القهوة المحمصة والشاي والهندباء البرية ومستخلصات الشاي والهندباء البرية وتركيبات الشاي واالعشاب   -٢٢

  والفواكه والحبوب المخصصة للنقع باالضافة الى مخاليط او المخاليط الفورية من هذه المنتوجات

  والتوابل وتركيباتهاالملح وبدائله   -٢٣

 بما فيها أغذية االطفال (2)أغذية االطفال والرضع كما هو وارد في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة به  -٢٤

  .والرضع معتلي الصحة

  العسل  -٢٥

  الشعير الذي تم انباته بالنقع في الماء ومنتوجاته  -٢٦

  )بدون نكهات(االجبان المعتقة وغير المعتقة   -٢٧

 لزبدة من حليب الماعز واالغناما  -٢٨

                                                 
  ١٩٧٣ لسنة ٢٤١الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (1)

  .١٩٨٩ لسنة ٣٩٨الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (2)



 

 ١٥ من ٨صفحة 

  )٣(ملحق 

 قائمة المنتوجات الغذائية المصرح باستخدام مواد ملونة محددة فيها

  الحد االقصى  المادة الملونة المصرحة  المنتوج الغذائي

 E150a Plain caramel  خبز الشعير
E150b Caustic sulphite caramel 
E150c Ammonia caramel 
E150d Sulphite ammonia caramel 

  غير محدد

بما فيها الزبدة قليلة الدهون (الزبدة

  )والزبدة المركزة

E160a Carotenes غير محدد  

E160a Carotenes غير محدد  
E100 Curcumin غير محدد  

والمستحلبات والمينارين المرجرين 

الدهنية االخرى والدهون الخالية 

  كغم/ ملغم١٠ E160b Annatto, bixin, norbixin  من الماء

 E140 Chlorophylls  جبنة ساج ديربي
 Chlorophylins 
E141 Copper complexes of 

Chlorophylls and 
Chlorophylins 

  غير محدد

E160a Carotenes 
E160c Paprika extract 

االجبان البرتقالية الناضجة   دغير محد

والبيضاء المكسورة والصفراء 

  واالجبان المصنعة بدون نكهات
E160b Annatto, bixin, norbixin كغم/ ملغم١٥  

  كغم/ ملغم٥٠ E160b Annatto, bixin, norbixin  جبنة اليسستر الحمراء

  كغم/ ملغم٣٥ E160b Annatto, bixin, norbixin  جبنة ميموليتي

  غير محدد E153 Vegetable carbon  جبنة موربيير
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 
  الجبنة الكروية الحمراء  كغم/ ملغم١٢٥

E163 Anthocyanins غير محدد  

 E150a Plain caramel  الخل
E150b Caustic sulphite caramel 
E150c Ammonia caramel 
E150d Sulphite ammonia caramel 

  غير محدد

المحفوظة بالخل او الخضراوات 

باستثناء ( الزيت المحلول الملحي او

  )الزيتون

E101 (i) Riboflavin 
 (ii) Riboflavin-5’-phosphate 
E140 Chlorophylls 
 Chlorophylins 
E141 Copper complexes of 

Chlorophylls and 
Chlorophylins 

E150a Plain caramel 

  غير محدد



 

 ١٥ من ٩صفحة 

  الحد االقصى  المادة الملونة المصرحة  المنتوج الغذائي
E150b Caustic sulphite caramel 
E150c Ammonia caramel 
E150d Sulphite ammonia caramel 
E160a Carotenes: 

1) Mixed carotenes 
2) Beta-carotene 

E162 Beetroot Red, Betanin 
E163 Anthocyanins 
E150c Ammonia caramel غير محدد  
E160a Carotenes غير محدد  
E160b Annatto, bixin, norbixin كغم/ ملغم٢٥  

االفطار المصنعة منتوجات حبوب 

  مع او بدون نكهة الفواكه

E160c Paprika extract, Capsanthin, 
Capsorubin 

  غير محدد

منتوجات حبوب االفطار بنكهة 

  الفواكه

E120 Cochineal, Carminic  acid, 
Carmines 

E162 Beetroot Red, Betanin 
E163 Anthocyanins 

  كغم/ ملغم٢٠٠

  )منفردة او مجتمعة(

E100 Curcumin 
E140 Chlorophylls 
 Chlorophylins 
E141 Copper complexes of 

Chlorophylls and 
Chlorophylins 

E150a Plain caramel 
E150b Caustic sulphite caramel 
E150c Ammonia caramel 
E150d Sulphite ammonia caramel 
E160a Carotenes: 

1) Mixed carotenes 
2) Beta-carotene 

E160c Paprika extract, Capsanthin, 
Capsorubin 

E162 Beetroot Red, Betanin 
E163 Anthocyanins 

د كما المربى والتطلي والميرمال  غير محدد

وردت في التعليمات الفنية االلزامية 

 وتحضيرات اخرى (1)الخاصة به

من الفواكه بما فيها منتوجات قليلة 

  السعرات

E104 Quinoline Yellow 
E110 Sunset Yellow FCF 
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 
E124 Ponceau 4R, Cochineal 
E142 Green S 
E160d Lypcopene 

  كغم/ ملغم٢٠٠

  )منفردة او مجتمعة(

                                                 
  .١٩٧٩ لسنة ٦٩٣الى حين اعداد هذه التعليمات، تسري التعليمات االوروبية رقم  (1)



 

 ١٥ من ١٠صفحة 

  الحد االقصى  المادة الملونة المصرحة  المنتوج الغذائي
E161b Lutein 
E100 Curcumin كغم/ ملغم٢٠  
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 
  كغم/غم مل١٠٠

E150a Plain caramel غير محدد  
E150b Caustic sulphite caramel غير محدد  
E150c Ammonia caramel غير محدد  
E150d Sulphite ammonia caramel غير محدد  
E160a Carotenes كغم/ ملغم٢٠  
E160c Paprika extract, Capsanthin, 

Capsorubin 
  كغم/ ملغم١٠

  ) البسطة(النقانق وعجينة اللحوم 

E162 Beetroot Red, Betanin غير محدد  

  كغم/ ملغم٢٥ E129 Allura Red AC  الالنشون
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 
  كغم/ ملغم١٠٠

E129 Allura Red AC كغم/ ملغم٢٥  
E150a Plain caramel غير محدد  
E150b Caustic sulphite caramel غير محدد  
E150c Ammonia caramel غير محدد  

االفطار بمحتوى حبوب ال نقانق 

  %٦يقل عن 

او /لحم البرجر بمحتوى حبوب و

  %٤خضراوات ال يقل عن 

E150d Sulphite ammonia caramel غير محدد  
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 
  الكوريزونقانق   كغم/ ملغم٢٠٠

  كغم/لغم م٢٥٠ E124 Ponceau 4R, Cochíneal Red A  السارسيسو

ذات الطالء القابل (البسطرمة 

  )لالكل

E100 Curcumin 
E101 (i) Riboflavin 
 (ii) Riboflavin-5’-phosphate 
E120 Cochineal, Carminic  acid, 

Carmines 

  غير محدد

  غير محدد E100 Curcumin  حبيبات ورقائق البطاطا الجافة
E102 Tartrazine كغم/ ملغم١٠٠  
E133 Brilliant Blue كغم/ ملغم٢٠  

  )المعلبة(المصنعة البازالء 

E142 Green S كغم/ ملغم١٠  
 



 

 ١٥ من ١١صفحة 

  )٤(ملحق 

 المواد الملونة المصرحة الستخدامات خاصة فقطقائمة 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  المادة الملونة
E123 Amaranth سمك بيض ال(Fish roe) كغم/ ملغم٣٠  

للكوكتيالت والكرز المسكر المخصص الكرز 

 المجفف 

 E127 Erythrozine  كغم/ ملغم٢٠٠

  كغم/ ملغم١٥٠ الكرز في الكوكتيالت والعصير المحلى المكثف 
E128 Red 2G  نقانق االفطار بمحتوى من الحبوب ال يقل عن

٦%  

او الخضار ال /لحم البرجر بمحتوى من الحبوب و

  %٤يقل عن 

  كغم/ ملغم٢٠

E161g Canthaxanthin كغم/ ملغم١٥  اسبورغنقانق ستر  
E173 Aluminium  للسكاكر المستخدمة في تزيين الخارجيالطالء 

  الجاتوهات والمعجنات

  غير محدد

E174 Silver  للسكاكرالخارجيالطالء   

  تزيين منتوجات الشوكوالته

  غير محدد

E175 Gold  للسكاكرالخارجيالطالء   

  تزيين منتوجات الشوكوالته

  غير محدد

E180 Litholrubine BK  غير محدد االجبان القابلة لالكلطالء  

المرجرين والمينارين والمستحلبات الدهنية 

 االخرى والدهون الخالية من الماء بشكل اساسي

  كغم/ ملغم١٠

  كغم/ ملغم٢٠  التزيين والطالء 

كالبسكويت والويفر (المخبوزات الناعمة سلع 

  ) توالجاتوها

  كغم/ ملغم١٠

  كغم/ ملغم٢٠  المثلجات القابلة لالكل

  كغم/ ملغم١٥  االجبان المصنعة ذات النكهات

االجبان البرتقالية الناضجة والصفراء والبيضاء 

  واالجبان المصنعة بدون نكهاتالمكسورة 

  كغم/ ملغم١٥

  كغم/ ملغم١٠  العقبى 

E160b Annatto, Bixin, Norbixin 

بطاطا المنتوجات الجافة او المالحة المصنعة من ال

  :او الحبوب او النشا

  

  



 

 ١٥ من ١٢صفحة 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  المادة الملونة

  منتوجات مالحة انتجت بالبثق او بالنفش -

طالء منتوجات مالحة اخرى ومكسرات ذات  -

 مالح 

  كغم/ ملغم٢٠

  كغم/ ملغم١٠

  كغم/ ملغم١٠  السمك المدخن

  كغم/ ملغم٢٠  وغالف االجبان القابلة لالكلطالء 

  كغم/ ملغم٥٠  جبنة اليسستر الحمراء

  كغم/ ملغم٣٥  جبنة ميموليتي

  كغم/ ملغم٢٥  االفطار المصنعة مع او بدون نكهة الفواكهحبوب 

  



 

 ١٥ من ١٣صفحة 

  )٥(ملحق 

  )٣(و ) ٢(المواد الملونة المسموح استخدامها في المنتوجات الغذائية غير المذكورة في المالحق 

  الجزء االول

وفي جميع ) ٥(لجزء الثاني من ملحق يسمح باستخدام المواد الملونة التالية في المنتوجات الغذائية المذكورة في ا

  :علما بان حدها االقصى غير محدد) ٣(و) ٢(المنتوجات الغذائية االخرى غير المذكورة في المالحق 
E101 (i) Riboflavin 
 (ii) Riboflavin-5’-phosphate 
E140 Chlorophylls and Chlorophylins 
E141 Copper complexes of Chlorophylls and Chlorophylins 
E150a Plain caramel 
E150b Caustic sulphite caramel 
E150c Ammonia caramel 
E150d Sulphite ammonia caramel 
E153 Vegetable carbon 
E160a Carotenes 
E160c Paprika extract 
E162 Beetroot Red, Betanin 
E163 Anthocyanins 
E170 Calcium carbonate 
E171 Titanium dioxide 
E172 Iron oxides and hydroxides 



 

 ١٥ من ١٤صفحة 

  الجزء الثاني

يمكن استعمال المواد الملونة التالية منفردة او مجتمعة في المنتوجات الغذائية التالية الى الحد االقصى المحدد في 

 المخبوزات اال انه يمكن استعمال المواد الملونة في المشروبات غير الكحولية والمثلجات والحلويات وسلع. الجدول

 E122 و E110والسكاكر الى الحد االقصى المحدد بالجدول بشرط ان ال تتجاوز كمية أي من المواد الملونة الناعمة 

  :لتر/كغم او ملغم/ ملغم٥٠ E155 و E124 و 
E100 Curcumin 
E102 Tartrazine 
E104 Quinoline Yellow 
E110 Sunset Yellow FCF 
 Orange Yellow S 
E120 Cochineal, Carminic  acid, Carmines 
E122 Azorubine carmoisine 
E124 Ponceau 4R, Cochíneal Red A 
E129 Allura Red AC 
E131 Patent Blue V 
E132 Indigotine, Indigo carmine 
E133 Brilliant Blue FCF 
E142 Greens S 
E151 Brilliant Black BN, Black PN 
E155 Brown HT 
E160d Lycopene 
E160e Beta-apo-8’-carotenal (C 30) 
E160f Ethyl ester of Beta-apo-8’-carotenic acid (C 30) 
E161b Lutein 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي

  لتر/ ملغم١٠٠  المشروبات غير الكحولية ذات النكهات

  كغم/ ملغم٢٠٠  المسكرة والمجففة الفواكه والخضراوات 

  كغم/ ملغم٢٠٠ محفوظةالفواكه الحمراء ال

  كغم/ ملغم٣٠٠ الحلويات

  كغم/ ملغم٥٠٠  والطالء التزيين 

  كغم/ ملغم٢٠٠  )كالبسكويت والجاتوهات والويفرات(الناعمة سلع المخبوزات 

  كغم/ ملغم١٥٠ المثلجات

  كغم/ ملغم١٠٠  االجبان المصنعة ذات النكهات

  كغم/ملغم ١٥٠ بما فيها منتوجات الحليب ذات النكهاتالعقبى 

  كغم/ ملغم٥٠٠ الصلصات ومنكهات الطعام والمخلالت والمقبالت

  كغم/ ملغم٣٠٠ الخردل

  كغم/ ملغم١٠٠ االسماك والقشرياتمعاجين 



 

 ١٥ من ١٥صفحة 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي

  كغم/ ملغم٢٥٠  القشريات التي سبق طبخها

  كغم/ ملغم٣٠٠ (Fish roe)السمك بيض 

  كغم/ ملغم١٠٠  السمك المدخن

  :لمصنعة من البطاطا او الحبوب او النشاالمنتوجات الجافة او المالحة ا

  منتوجات مالحة انتجت بالبثق او بالنفش -

 طالء مالح منتوجات مالحة اخرى ومكسرات ذات  -

  

  كغم/ ملغم٢٠٠

  كغم/ ملغم١٠٠

  غير محدد  االجبان القابلة لالكلطالء وكسوات 

  كغم/ ملغم٥٠   او الوجبة الواحدةالوصفات الكاملة للتحكم بالوزن المخصصة الستبدال الطعام الكامل اليومي

  كغم/ ملغم٥٠  الوصفات الكاملة والمكمالت التغذوية لالستعمال تحت اشراف طبي

  كغم/ ملغم١٠٠  مكمالت الغذاء اليومي ومساندات الطعام السائلة

  كغم/ ملغم٣٠٠  مكمالت الغذاء اليومي ومساندات الطعام الصلبة

  كغم/ ملغم٥٠  الشوربات

  كغم/ ملغم١٠٠ ك واللحوم المصنعة على اساس بروتينات الخضراواتمثيالت االسما

  


