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  ,  עישון במוצרי מזון בזמן תהליכיHAP –רמת ה קווים מנחים להורדת 
  

   08/127/מיום 
  

 במזון שעבר PAH (polycyclic Aromatic hydrocarbons) –בהתאם להמלצות הקודקס אלימנטריוס רמות ה 
  .שון תלויות בטכנולוגיות העישון כפי שיפורט בהמשךתהליך עי

  
  סוג העצים המשמשים לעישון.1            

 אך  לוקה בחסר PAH –על הצטברות ה  המשמשים בעישון  השוניםעץ הסוגי השפעת מידע על   -
 .רצוי להשתמש בגזעי עץ קשים

  
י כימיקלים כחלק "ובדים עעל שימוש בעצים מעאיסור  ניתן להשתמש בנסורת או שבבי עץ אך חל  -

 בנוסף עלול לגרום לנוכחות מזהמים אחרים כגון דיאוקסיןלים קבכימישימוש  .מתהליך שימורם
 .PAH - ל

  
    בדלקים לבעירהשימוש  .2

  .או תוצרי נפט/צמיגים ישנים ו, סולר: בדלקים כגוןלצורך הבעירה אין להשתמש  
  

  בלתי ישיר/ תהליך עישון ישיר  .3
דירים את העשן לתא בו נמצא המזון יעיל  ובאמצעות גנרטורים המחפילטריםבאמצעות ר  עישון בלתי ישי

  .ויכולת ניקוי טובה יותרשליטה  מאפשר מאחר והוא PAH –יותר לצורך הקטנת רמות ה 
  

  י מים קרים לאחר תהליך העישון"שטיפה וקירור ע .4
  .PAH –י מים קרים מפחית את רמות ה "שטיפה וקירור המזון ע

  
  ות החמצןכמ .5

 ותעלולה CO – ורמות ה PAH –ת ה ורמולהעלאת  לא שלמה לבעירהתגרום של חמצן כמות לא מספקת 
  .לסכן את העובדים

  
 טמפרטורה  .6

  .PAH -ה    רמת לא שלמה והעלאתבעירהלטמפרטורה נמוכה תגרום 
  

  זמן .7
  .  PAH על מנת להפחית את רמת ה רצוי שזמן העישון יהיה קצר, ככל הניתן               

  
 ןושיהשימוש בתמציות ע .8

 . PAH –כאלטרנטיבה לעישון מסורתי מאפשר שליטה טובה יותר על כמות ה  בתמציות עישון השימוש 
  .ppb 10 איה עישון  בתמציות)PAH -מקבוצת ה( Benzo (α)  pyrene הרמה המותרת של                
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