רשימת סוגי המזון המסווגים כרגישים  -מעודכן לתאריך 27.10.2016
 .1חלב ומוצריו ותחליפיהם מן הצומח ,כולל שימורים למיניהם
 .2בשר ומוצריהם ותחליפיהם מן הצומח ,כולל שימורים למיניהם
 .3דגים ומוצריהם ותחליפיהם מן הצומח ,פירות ים ,כולל שימורים למיניהם
 .4תוספי תזונה ,כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה),התשמ"ז-
 ,1997כרכיב לייצור תוספי תזונה וכולל צמחים שברשימת הצמחים מצוין שהצמח
מותר לשימוש בתוספי תזונה וחליטות צמחים בלבד.
 .5מזונות המיועדים לצריכה ע"י תינוקות ופעוטות – מוצרים מוגמרים:
 5.1תרכובות מזון לתינוקות:
 5.1.1תרכובות מזון לתינוקות ((Infant formula
 5.1.2תרכובות מזון המשך לתינוקות ))Follow-up formula
 5.1.3תרכובת מזון לתינוקות לצורך תזונתי מיוחד
 5.2מזונות משלימים לתינוקות ופעוטות
 5.2.1דייסות ותערובות להכנת דייסות לתינוקות על בסיס
דגנים.
 5.2.1.1תערובות להכנת דייסות לתינוקות.
 5.2.1.2דייסות – מוצר שיש צורך בבישולו לצורך הכנתו להאכלת התינוק.
 5.2.2מחיות (לתינוקות)
 5.2.3ביסקוויטים וצנימים לתינוקות
 5.2.4מיצי פירות לתינוקות
 5.2.5תערובות יבשות המכילות תמציות צמחים להכנת
משקה (לפעוטות)
 5.2.6מזונות המיועדים לצרכים תזונתיים מיוחדים כולל מזון לפגים,
לתינוקות ,לפעוטות ,ילדים ומבוגרים.
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 .6מזון ייעודי המיועד לאנשים עם מחלות מטבוליות ,הפרעות מטבוליות ,מצבים
מטבוליים:
 .6.1מוצרים המיועדים לחולי PKU
 .6.2מוצרי מזון ללא לקטוז (המיועדים לפגים ,תינוקות ופעוטות)
 .6.3מוצרי מזון ללא גלוטן
 .6.4כל המוצרים מופחתי קלוריות ,דלי קלוריות ,ללא תוספת סוכר ומסומנים
בהתאם.
 .7שימורי מזון בעלי חמיצות נמוכה )(pH > 4.5
 .8ביצים ומוצריהם ,כולל ממתקים על בסיס ביצים.
 .9ג'לטין ומוצרים המכילים ג'לטין
קולגן ומוצרים המכילים קולגן
 .10דבש ומוצריו לפי הגדרת ת"י  373דבש
 .11מוצרי מזון אחרים שעל פי הצהרת היצרן חייבים להישמר בטמפ' מבוקרת (קירור,
הקפאה)
 .12מי שתייה מבוקבקים ומים מינרליים.
 .13משקאות על בסיס מים מינרליים.
 .14מוצרי פטריות למיניהם (לא כולל מוצרים עם פטריות).
 .15מוצרי מזון המיועדים לספורטאים
 .16צבעי מאכל ,המיועדים לשיווק קמעונאי.
 .17מיונז וממרחים רטבים אחרים המכילים ביצים.
 .18מוצרי מזון המכילים קפאין ברמה מעל ( 150 ppmלא כולל קפה ותה).
 .19פירות וירקות טריים.
 .20ויטמינים ,מינרלים וחומצות אמינו.
 .21מזון אחר שהחליט עליו המנהל כמזון רגיש.
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