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 2015 -"ההתשע -וריח טעם חומרי -הארצי המזון שירות הנחיות
 

 :מטרה .1

 זו הנחיה. עליהם החלות וההגבלות בישראל במזון לשימוש המותרים וריח טעם חומרי של עדכון

 .4110 מינואר" מזון במוצרי לשימוש המאושרים וריח טעם חומרי של רשימה" את מחליפה

 :הגדרות .2

"חומר טעם וריח"
1

 חומרי למעט ,מסוימים ריח או טעם לו להקנות והנועד למזון המוסף חומר -

המתקה
2

 (.כלורי נתרן) מלח שאינו מלוח טעם וחומר מאכל חומצות  ,

  .לכך ושהסמיכ מי או הבריאות במשרד הארצי המזון שירות מנהל -"המנהל"

 : חלות .3

בתוספת  המנויות הטעם חומרי מקבוצות באחת המפורטים וריח טעם חומרי על תחולנה ההנחיות

אותם, בנוסף לכל הדרישות   המכילים מזון מוצרי ועל מזון במוצרי לשימוש הראשונה והמיועדים

 . המפורטות בהנחיות של המקור הרגולטיבי המותאם עבור כל קבוצה 

 :בישראל וריח טעם חומריב תנאים לשימוש  .4

 אם אלא יחסינו ולאאו מזון המכיל חומר טעם וריח, לא ישווקו  למזוןייצר אדם חומר טעם וריח  לא

)כוללת מפרטי   השנייה בתוספת המנויות ,בגרסתה העדכנית ביותר מהרשימות באחת מצוין הוא

 והוראות הנחיה זו. אשונהחומרי הטעם ותוספי מזון( וממלא הנחיות של הגוף המתאים שבתוספת הר

 

וריח במזון תהא הכמות המינימלית הנדרשת להשגת המטרה הטכנולוגית ובכל  טעםכמות חומר  .2.0

 במפרטי הגוף המתאים שבתוספתמצוין הוספה למוצר כל שהותרלא תחרוג מהמקסימום  מקרה

 השנייה.

הקיים למוצרי מזון בדרישות כל דין  דועמויסיכון לבריאות הצרכן,  יהוולא חומרי טעם וריח  .2.4

 .בישראל

 לא ישמשו לכל מטרה שאינה הקניית טעם וריח למוצר מזון. .2.6

  .הצרכן את יטעה לא וריח טעם בחומרי השימוש .2.2

                                                 
1

 "4110-כהגדרתו ב "תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון(, התשס"א 
2

 .סכריד או מזון אחר המשמש למטרות המתקה-ממתיקים  לרבות חד או דו –מתקה" "חומרי ה 
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שימוש בתוספי מזון וחומרים אחרים, אשר הכרחיים לייצור חומרי הטעם וריח, אחסונם או שימוש  .2.2

תקנות בריאות ולא יחרוג מדרישות בהם, יעשה בכמות המינימלית הנדרשת לתכלית הטכנולוגית 

 או הוראות המנהל.\ו 4110-הציבור )מזון( )תוספי מזון(, התשס"א

מזון תוסף מכיל וריח טעם וחומר היה .2.3
3
 החלות למגבלות בהתאם הריחיהיה השימוש בחומר הטעם ו 

, תוסף כמו כן, במידה ולתוסף המזון תפקיד טכנולוגי במוצר הסופי. בו הכלול המזון בתוסף לשימוש

 המזון יסומן ברשימת הרכיבים בתווית האריזה בצירוף התפקיד הטכנולוגי של התוסף. השימוש

 .המנהל להנחיות ובהתאם דין כל להוראות בכפוף וסימונו הינותוסף המזון ב

 

 :הוראות אריזה וסימון .5

יזתו ויתלוו מילים "לשימוש במזון" על גבי ארסומן ביטעם וריח המיועד לשימוש בייצור מזון  חומר .2.0

 לסימון מזון המיועד לייצור תעשייתי. 0022אליו הוראות שימוש בנוסף לדרישות הנקובות בת"י 

 .דין כל להוראות בכפוף והמסומנת טיבו על לשמירה המתאימה באריזה ייארז וריח טעם חומר .2.4

וההנחיות  , כל תקן ישראלי רשמי אחר הנוגע למוצר0022טעם וריח במוצר מזון ע"פ ת"י  .ח סימון .2.6

 לסוג המזון. המתאימות

 

  :דינים שמירת .6
 הנחיה זו מוסיפה על הוראות כל דין ואינה גורעת מכל תקנה או חיקוק אחר הנוגע בדבר.

 

 :תוקף .7

 .הארצי המזון שירות של האינטרנט באתר פרסומה מיום לתוקף תכנס זו הנחיה .4.0

( 4110ודמות )רשימה מינואר חומרי טעם וריח המותרים ע"פ הדרישות הקלעיל,  2סעיף לעניין  .4.4

 שסומן לשימוש האחרון לתאריךאו שימוש עד \יאושרו לשיווק ו 61.13.03ואשר יוצרו לפני 

 .באריזתם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3

 4110 -תוסף מזון כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( התשס"א 
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 תוספת ראשונה

 הנחיות בהתאם לגופים וקבוצות ח. טעם וריח שהוגדרו בהם:

1. FDA -  Food and Drug Administration CAC/GL 66-2008 

1.1. 21CFR 172.510 Natural flavoring substances and natural substances used in 

conjunction with flavors. 

1.2. 21CFR 172.515 - Synthetic flavoring substances and adjuvants 

1.3. 21CFR 182.10 – Spices** and other natural seasonings and flavorings 

1.4. 21CFR 182.20 - Essential oils, oleoresins (solvent-free), and natural 

extractives (including distillates). 

1.5. 21CFR 182.40 - Natural extractives (solvent-free) used in conjunction with 

spices, seasonings, and flavorings. 

1.6. 21CFR 182.50 - Certain other spices**, seasonings, essential oils, oleoresins, 

and natural extracts. 

1.7. 21CFR 182.60 - Synthetic flavoring substances and adjuvants.   

 

2. Codex and JECFA: CAC/GL 66-2008: 

2.1. CAC/GL 66-2008 item 2.2.1.1-Natural flavouring substances  

2.2. CAC/GL 66-2008 item 2.2.1.2 -Synthetic flavouring substances  

2.3. CAC/GL 66-2008 item 2.2.2- Natural flavouring complexes 

2.4. CAC/GL 66-2008 item 2.2.3- Smoke flavourings 

 

3. EU- European Union: Regulation (EC) 1334/2008     

3.1. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.b- ‘flavouring substance’ 

3.2. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.c- ‘natural flavouring substance’ 

3.3. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.d- ‘flavouring preparation’ 

3.4. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.e- ‘thermal process flavouring’ 

3.5. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.f- ‘smoke flavouring’ 

3.6. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.g- ‘flavour precursor’ 

3.7. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.h- ‘other flavouring’ 

3.8. Regulation (EC) No 1334/2008 article 3 2.i- ‘food ingredient with flavouring 

properties’ 

Regulation 2065/2003     (smoke flavourings) 

 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec172-510.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec172-515.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec182-10.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec182-20.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec182-40.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec182-50.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title21-vol3/pdf/CFR-2000-title21-vol3-sec182-60.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:309:0001:0008:EN:PDF
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4. COE (COUNCIL OF EUROPE)- Regulation (EC) 1334/2008    

      

NATURAL SOURCES OF FLAVOURING  , REPORT 1-3  , 

2000,2007,2008
4
  

5. FEMA (Flavor and Extract Manufacturers Association)- . 

CAC/GL 66-2008 GRAS flavouring substances- all publications 
 

 הערות:

herbs and spices **-–ואינם נדונים בהנחיה זונים וצמחי תבלין  אינם חומרי טעם וריח תבלי. 

 יפו.-, תל אביב21עותקים מצויים לעיון הציבור בשירות המזון הארצי, רח' הארבעה 4  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

 תוספת שניה

 :גופיםל בהתאם  המאושרים ומפרטיהם החומרים רשימות

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
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FEMA COE EU- European Union Codex and JECFA FDA  /נושא

 גוף 

CAC/GL 66-

2008  

GRAS 

flavouring 

substances- all 

publications 

Regulation (EC) 1334/2008        

NATURAL SOURCES OF 

FLAVOURING  , REPORT 1-3  

, 2000,2007,2008 

Regulation (EC) 

1334/2008 

Regulation 2065/2003 

CAC/GL 66-2008 CAC/GL 

2008-66 

 הנחיות

GRAS flavouring 

substances- all 

publications 

NATURAL SOURCES OF 

FLAVOURING  , REPORT 1-3  , 

2000,2007,2008 
 

FOOD FLAVOURINGS 

 

COMMISSION 

IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) No 

872/2012   
 

Regulation(EU) No 

1321/2013   (( smoke 

flavourings) 

Online Edition: 

"Specifications for 

Flavourings" 
 

 או          

codex alimentarius 

flavourings list 

cac/misc 6-2014 

תוספת  ראה

 FDAראשונה 
רשימת 

חומרי טעם 

 וריח

מותרים 

 לשימוש

USP-FCC Food 

chemical codex 

NATURAL SOURCES OF 

FLAVOURING  , REPORT 1-3  , 

2000,2007,2008 
 

 

COMMISSION 

IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) No 

872/2012   
 

Regulation(EU) No 

1321/2013  ( smoke 

flavourings) 

Online Edition: 

"Specifications for 

Flavourings" 

- USP-FCC 

Food 

chemical 

codex 

מפרטי 

 ח.טעם

 

2001תקנות לבריאות הציבור )מזון ( )תוספי מזון( התשס"א   
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/TosafMazon/Pages/tosaf_mazon.aspx 

 

 

 

תוספת  ראה

 FDA ראשונה

 

 

 

תוספי מזון 

מותרים בח. 

 טעם וריח

הנחייה: ממסים למיצוי המשמשים בייצור מזון ורכיבי מזון  

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_01062006.pdf 

 

 ממסים 

USP-FCC Food 

chemical codex 

USP-FCC Food chemical codex REGULATION (EU) No 

231/2012 

Online Edition: 

"Combined 

Compendium of 

Food Additive 

Specifications" 

- USP-FCC 

Food 

chemical 

codex 

מפרטי 

תוספי 

 מזון

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:309:0001:0008:EN:PDF
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11020/cxg_066e.pdf
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.femaflavor.org/fema-gras%E2%84%A2-flavoring-substance-list
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=category.view&identifier=269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:EN:PDF
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/9/CXA_006e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/9/CXA_006e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/9/CXA_006e.pdf
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/flavouring_substances/presentation.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0001:0161:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:EN:PDF
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/TosafMazon/Pages/tosaf_mazon.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/TosafMazon/Pages/tosaf_mazon.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_01062006.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_01062006.pdf
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:FULL:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:FULL:EN:PDF
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex
http://www.usp.org/food-ingredients/food-chemicals-codex

