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שמקורו מהפטריה  glucan)-(Chitin גלוקן-הנחיית מזון חדש בנושא כיטין

Aspergillus niger ,2016ביולי  19שע"ו, מיום י"ג בתמוז ת 
 
 

 

 על פי המלצת וועדת מזון חדש:

הפיטריה תפטיר הרכיב העיקרי של קירות תאי המיצליום של הינו  (Chitin-glucan) גלוקן-כיטין

הליך ייצור חומצת לימון לתעשיית תהמשמשת ב (Aspergillus niger Tieghem)אספרגילוס ניגר 

-N-acetyl-D  ה זו מורכב מיחידות חוזרות של גלוקן המופק מתפטיר פטריי-. כיטיןהמזון

glucosamine ו- beta(1'3)-glucan  הבנוי מיחידות חוזרות של(D-glucose ,)לשימוש אושר 

 .חדש מזוןרכיב כ

 

 :מותניתלמזון  והוספתאישור כיטין גלוקן ו

ונקיטת כל האמצעים לווידוא בלבד  Aspergillus niger Tieghemשימוש בזן הפיטריה  .1

 הר התרבית.ושמירת טו

 המתאימה למזון ונקי ממזהמים, כולל מיקוטוקסינים. ןכיטין גלוקן חייב בדרגת ניקיו .2

  :מאפייני הרכיב .3

 10% -לא יותר מ מים

 90% -לא פחות מ גלוקן-כיטין

 60:40עד  30:70 יחס כיטין:גלוקן

 3% -לא יותר מ אפר
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 1% -לא יותר מ ליפידים

 6% -לא יותר מ חלבונים

 m/m (phytic acid or phytate) 0.05% -לא יותר מ  ח. פיטית

 

גלוקן למוצרי המזון הבאים: לסלט חומוס, מיונז וסלט עגבניות -ניתן להוסיף כיטין .4

 ארוזים מראש .

גלוקן תהיה אך ורק באישור הוועדה למזון -שינוי קטגוריות המזון להן ניתן להוסיף כיטין .5

 חדש.

תווית המוצר. הסימון בהתאם לחקיקה החלה על יש לסמן כרכיב ברשימת הרכיבים על  .6

 המוצר. אין להשתמש במונח "מועשר" למוצר המזון. 

, רכיבי המזון המיוצריםובכלל זה  המשווק להבטיח כי המזון, היבואן ובאחריות היצרן .7

 .והמשווקים על ידו בטוחים לצריכה המיובאים

, היבואן או המשווק, וכן ביחס אין בהנחיה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין החל על היצרן .8

ובפרט יחולו ביחס למזון זה הוראות תקנות למזון, ובכלל זה רכיבי המזון האמור. 

 .1978-בריאות הציבור )מזון()איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון(, תשל"ח

 

 

 
 אינג' אלי גורדון        

 מנהל שירות המזון הארצי

 


