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                   6/200/61 מיום קףותב -   ממסים למיצוי המשמשים בייצור מזון ורכיבי מזון:הנחייה

  
 )מבוסס על דרישות האיחוד האירופי(

  
  
  .הנחייה זו מתייחסת לממסים למיצוי המשמשים או המיועדים לשימוש בייצור מזון או רכיבי מזון. 1

, ויטמינים ותוספים תזונתיים אחרים, )food additives(הנחייה זו אינה מתייחסת לממסים למיצוי המשמשים בייצור תוספי מזון 
  .אלא אם כן אלו מצויינים בנספח

  
  :בהנחייה זו. 2
  .כולל חומר להמסת מזהם הנמצא במזון או עליו,  כל חומר להמסת מזון או רכיב שלו-"ממס"
שימוש זה יכול , עם זאת. קמזון או רכיבים שלהם ומסול,  ממס המשמש בתהליך מיצוי בעיבוד של חומרי גלם-"ממס למיצוי"

  .שיותיר במזון או ברכיבי המזון נוכחות של שאריות או נגזרות שלא במתכוון ובאופן שלא ניתן למניעה מבחינה טכנית
  
אלא אם כן הממס , לא ישווקו ולא יחסינו, לא ייבאו, לא ייצר אדם ממס למיצוי או מזון שבעיבודו נעשה שימוש בממס למיצוי. 3

  .אחד מן המפורטים בהנחייה זו והתקיימו לגביו שאר הוראות הנחייה זולמיצוי הוא 
  
בהתאם לרמות , וכשמצויין, ממסים למיצוי המופיעים בהנחייה זו מותרים בייצור מזון או רכיבי מזון בהתאם לתנאי השימוש. 4

  .השאריות המרביות
  
וחומרי מזון אחרים בעלי תכונות המסה מותרים לשימוש , שייתכן והוספו להם חומרים לוויסות החומציות או הבסיסיות, מים. 5

  .כממסים למיצוי בייצור מזון או רכיבי מזון
  
  :דרגת הטוהר של הממסים למיצוי. 6

  .ממסים למיצוי לא יכילו כל חומר בכמות מסוכנת מבחינה רעילותית  )א(
 או לחילופין יעמדו בדרישות המפרט שנקבע ,ג עופרת"ק/ג" מ1-ג ארסן ומ"ק/ג" מ1- ממסים למיצוי לא יכילו יותר מ  )ב(

 מהדורה -2004ב משנת " של האקדמיה הלאומית למדעים בארהFood Chemicals Codex(בקודקס הכימיקלים למזון 
 Compendium(או בקובץ המפרטים של תוספי מזון ) חמישית או מהדורה מעודכנת שלו שהופקדה בשירות המזון הארצי

of Food Additive Spesifications של ועדת המומחים לתוספי מזון מטעם ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון 
 ).www.codexalimentarius.netמ שניתן למוצאו באתר האינטרנט "והחקלאות של האו

  
 התוויות מכליהם או, חומרים המופיעים בהנחייה זו והמיועדים לשימוש כממסים למיצוי במזון לא ישווקו אלא אם כן אריזתם. 7

  :קריא ובלתי מחיק, שלהם נושאים את המידע הבא באופן ברור
  .השם המסחרי כפי שמופיע בנספח  )א(
 .הצהרה ברורה שהחומר הנו באיכות המתאימה למיצוי מזון או רכיבי מזון  )ב(
 .סימון המתייחס למנת הייצור המאפשר זיהוי של המנה  )ג(
 .ו האורז או המשווקהשם או השם המסחרי וכתובת של היצרן א  )ד(
 .כמות נטו ביחידות נפח  )ה(
 .אם יש צורך, תנאי איחסון או תנאי שימוש מסויימים  )ו(

  
, יכול שיימצא רק במסמכי הסחר המתייחסים למנת הייצור) ו(-ו) ה(, )ד(, )ג (6המידע המצויין בסעיף , 6על אף האמור בסעיף . 8

  .אשר יסופקו עם המשלוח או טרם הגעתו
  
מידות או תנאים  המתייחסים ,  בכדי לגרוע מדרישות המופיעות בדינים השונים לגבי משקלים7- ו6 באמור בסעיפים אין. 9

  .תיווי וסימון של חומרים מסוכנים, אריזה, לסיווג
  

בתקנות ממסים למיצוי מופיעים . ב לגבי ממסים למיצוי"בארה) FDA(ניתן לעמוד בדרישות מנהל המזון והתרופות , לחילופין. 10
 Secondary direct food additives permitted in food for human (173בחלק ) Code of Federal Regulations(הפדרליות 

consumption .(ניתן למצוא תקנות אלו באתר האינטרנט של ה-FDA :gov.fda.www)  להקיש עלonsCode of Federal Regulati.(  
  

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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  נספח
  מזון או רכיבי מזון, ממסים למיצוי היכולים לשמש בתהליכי עיבוד של חומרי גלם

  
  
  

  Iחלק 
  )1(ממסים למיצוי לשימוש בהתאם לתנאי ייצור טובים לכל השימושים  

  
  )propane(פרופן 
  )butane(בוטן 

  )ethyl acetate(אתיל אצטט 
  )ethanol(אתנול 
  )carbon dioxide(חמצני -פחמן דו
  )acetone)  (2(אצטון 

  )nitrous oxide(חנקן חמצני -דו
  

_________________  
שימוש בממס למיצוי ייחשב בהתאם לתנאי ייצור טובים אם כתוצאה מהשימוש נותרות שאריות או נגזרות ברמות שלא ניתן ) 1(

  .למונען טכנית ושאינן מהוות סיכון לבריאות האדם
  .זית אסור-ון בזיקוק של שמן גפתהשימוש באצט) 2(
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  IIחלק 
  
  

  ממסים למיצוי אשר מצויינים לגביהם תנאים לשימוש
  

תיאור תמציתי של (תנאי שימוש  שם
 )המיצוי

רמת שארית מרבית במזון או 
 ברכיב המזון הממוצה

) fractionation(ייצור או הקטעה  )hexane) (1(הקסן 
מנים וייצור חמאת של שומנים וש

 קקאו

ג בשומן או בשמן או "ק/ג" מ1
 בחמאת הקקאו

הכנת מוצרי חלבון נטולי שומן  
 וקמחים נטולי שומן

ג במזון המכיל את "ק/ג" מ10
מוצרי החלבון נטולי השומן ואת 

 הקמחים נטולי השומן
ג במוצרי סויה נטולי "ק/ג" מ30  

 שומן כפי שנמכרים לצרכן הסופי
ג בנבטי הדגנים נטולי "ק/ג" מ5 דגנים נטולי שומןהכנת נבטי  

 השומן
מוצרים נטולי (סילוק קפאין  )methyl acetate(מתיל אצטט 

) irritants(חומרים מגרים , )קפאין
 וחומרים מרירים מקפה ותה 

 ג בקפה או בתה"ק/ג" מ20

 ג בסוכר"ק/ג" מ1 ייצור סוכר ממולסה 
                          אתילמתילקטון

)ethylmethylketone)  (2( 
של ) fractionation(הקטעה 

 שומנים ושמנים
 ג בשומן או בשמן"ק/ג" מ5

מוצרים נטולי (סילוק קפאין  
) irritants(חומרים מגרים , )קפאין

 וחומרים מרירים מקפה ותה

 ג בקפה או בתה"ק/ג" מ20

מוצרים נטולי (ק קפאין סילו )dichloromethane(דיכלורומתן 
) irritants(חומרים מגרים , )קפאין

 וחומרים מרירים מקפה ותה

 5- ג בקפה הקלוי ו"ק/ג" מ2
 ג בתה"ק/ג"מ

 ג"ק/ג" מ10 לכל השימושים )methanol(מתנול 
 ג"ק/ג" מ10 לכל השימושים )propan-2-ol(פרופנול -2
  
  
  
ם רוויים אקריליים המורכבים משישה אטומי פחמן ואשר טמפרטורת הזיקוק הקסן משמעו מוצר מסחרי המכיל בעיקר פחמימני) 1(

  .שימוש משולב בהקסן ובאתילמתילקטון אסור. C° 70 - 64שלהם היא 
  .ממס זה לא ישמש במשולב עם הקסן. ג"ק/ג" מ50בממס זה לא יעלה על ) n-hexane(ריכוז ההקסן ) 2(
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  IIIחלק 

  נים לגביהם תנאים לשימושממסים למיצוי אשר מצויי
  

רמת שארית מרבית במזון כתוצאה משימוש בממסים  שם
 למיצוי בהכנת חומרי טעם וריח מחומרים טבעיים

 ג"ק/ג" מdiethyl ether( 2(דיאתיל אתר 

 ג"ק/ג" מhexane)  (1( 1(הקסן 

 ג"ק/ג" מcyclohexane( 1(ציקלוהקסן 

 ג"ק/ג" מmethyl acetate( 1(מתיל אצטט 

 ג"ק/ג" מbutan-1-ol( 1(בוטנול -1

 ג"ק/ג" מbutan-2-ol( 1(בוטנול -2

 ג"ק/ג" מethylmethylketone)  (1( 1(אתילמתילקטון 

 ג"ק/ג" מdichloromethane( 0.02(דיכלורומתן 

 ג"ק/ג" מpropan-1-ol( 1(פרופנול -1

 ג"ק/ג" מtetrafluoroethane( 0.02-1,1,1,2(טטרהפלואורואתן -1,1,1,2

  
  .השילוב של שני ממסים אלו אסור) 1(
  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

  


	נספח

