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-הנחיה מרכזת של דרישות מיקרוביולוגיות למוצרים שלהם אין מענה בחקיקה
 29.09.2016מתאריך  271565516סימוכין הנחיה מספר 

 
 

עבור תוספי תזונה, להלן הנחיה מעודכנת, המשלבת דרישות מיקרוביולוגיות 

ובאה אבקות להכנת משקה לספורטאים, גבינות בשלות עם עובש וטופו ומוצריו 

  עבור מוצרים אלה. להחליף את ההנחיות הקודמות 
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 דרישות מיקרוביולוגיות לתוספי תזונה

 5-מה הנחייה-לוגיות לתוספי תזונהו'דרישות מיקרובי-ב 51-3,סעיפים  מחליפה אתזו  הנחיה מטרה:

ומרחיבה את מגוון תוספי התזונה אשר להם מוסדרות דרישות  98-07, סימוכין: 2007בינואר 

 מיקרוביולוגיות. 

נה ובין , בין אם הם משמשים כחומרי גלם לייצור תוספי תזו1חומרים צמחיים כהגדרתם בטבלה  חלות:

 .אם הם מהווים את המוצר הסופי

 . הגדרות של מגוון חומרים צמחיים1טבלה 

 הגדרה שם המוצר

חלקי צמח שנקטפו ביד )עלים, פרחים, שורשים, פקעות וכו'(  צמחים מיובשים 

 מיובשים באוויר קצוצים או חתוכים, או טחונים לאבקה. 

מוצקים או מוצקים למחצה של ( הם תכשירים extractמיצויים ) מיצויים מצמחים

צמחים המיוצרים על ידי חלחול, סינון, וריכוז באמצעות אידוי, 

של תוצר החלחול. תווך המיצוי )המדיום( עשוי להיות מימי, 

אלכוהולי, בסיסי, או חומצי מימי אלכוהולי. מיצוי טיפוסי חזק פי 

פעמים מהצמח המקורי. המיצויים יכולים להיות  10עד  4

למחצה או אבקות יבשות, המכונות מיצויים אבקתיים מוצקים 

(powdered extracts.) 

( הן תמיסות של חומרים צמחיים tincturesטינקטורות ) טינקטורות

באלכוהול, המיוצרות על ידי מיצוי של אבקה, שבבים או חלקי 

 צמחים. 

על  הן תמיסות על בסיס צמחים, המיוצרות(Infusions) חליטות  חליטות צמחים

ידי השריית הצמח בצורתו האבקתית במים חמים או קרים 

 . 5%למשך זמן מוגדר וסוננו. בדרך כלל חליטות הן בחוזק של 

הן תמיסות של צמחים, המוכנות על  (decocationsדקוקציות )  דקוקציות
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 דקות לפחות וסינון.  15ידי הרתחה של חומר צמחי במים למשך 

( הוא מיצוי אלכוהולי נוזלי, המיוצר על fluidextract)מיצוי נוזלי  מיצוי נוזלי 

גר'  1מ"ל של מיצוי נוזלי מיצג  1-ידי חלחול דרך הצמח כך ש

 של הצמח. 

 

 דרישות מיקרוביולוגיות:

 . הדרישות המיקרוביולוגיות עבור רכיבים צמחיים ומוצריהם2טבלה 

 .(1)גר' מוצר 25-בדק במוצר. סלמונלה תי cfu/mlאו  cfu/gr-כל הספירות מבוטאות ב

 גרם מוצר אלא אם צוין אחרת. 1 -הדרישות הן ל

 

 M m פרמטרים לבדיקה שם המוצר

 צמחים מיובשים או באבקה

 <=10*51 ספירת חיידקים אאירוביים

 <=10*31 שמרים ועובשים

 <=10*31 קוליפורמים/אנטרובקטריאציאה

 =10> אי קולי

 גר' 25-לא ימצא ב סלמונלה

 צויי צמחים באבקהמי

 <=10*41 ספירת חיידקים אאירוביים

 =10*1>3 שמרים ועובשים

 10> אי קולי

 גר' 25-לא ימצא ב סלמונלה

 טינקטורות
 <=10*41 ספירת חיידקים אאירוביים

 <=10*31 שמרים ועובשים

 מיצויים נוזליים
 10*1>=4 ספירת חיידקים אאירוביים

 10*1>=3 שמרים ועובשים
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 דקוקציות/ליטותח
 10*1>=2 ספירת חיידקים אאירוביים

 10> שמרים ועובשים

 תוספי תזונה המכילים צמחים

 10*1>=4 ספירת חיידקים אאירוביים

 10*1>=3 שמרים ועובשים

 10> אי קולי 

 גר' 25-לא ימצא ב סלמונלה

צמחים מיובשים אליהם מוספים מים 

 רותחים בסמיכות מידית לצריכה.

 10*1>=5 רת חיידקים אאירובייםספי

 10*1>=3 שמרים ועובשים

 10> אי קולי

 

 

 : דרישות מיקרוביולוגיות לתוספי תזונה ורכיביהם3טבלה 

 

 M m פרמטרים לבדיקה שם המוצר

חומרי גלם ורכיבים אחרים לייצור תוספי 

 תזונה

 10*1>=3 ספירת חיידקים אאירוביים

 =<1*210 שמרים ועובשים

 <10 קולי אי 

תוספי תזונה שאינם צמחים או 

תערובותיהם כגון: ויטמינים, מינרלים או 

 אחרים

 10*1>=3 ספירת חיידקים אאירוביים

 =10*1>2 שמרים ועובשים

 10> אי קולי

 

M- אשר מעליה שום תוצאה אינה מספקת. משמשת גם כדרישה עבור דוגמא בודדת.  דרישה 

m –  אשר מתחתיה כל תוצאה מספקתדרישה. 

n  -  גודל המדגם 
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c –  מספר היחידות במדגם שמותר שערכי התוצאה שלהן יהיו ביןm  לביןM והמדגם יחשב כתקין. 

גר' מוצר בבדיקות לאי קולי וסלמונלה,   10מוצרים מיובאים, שמפרט היצרן מתייחס לגודל דגימה של (1)

וע הבדיקות בארץ, הבדיקות וההתייחסות לממצאים תיעשה , יאושרו ליבוא, יחד עם זאת, בעת ביצ

 .בהתאם לדרישות המפורטות לעיל
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  דרישות מיקרוביולוגיות לגבינות בשלות עם עובשהנחיות שירות המזון הארצי: 

 

באוגוסט  6מיום גבינות בשלות עם עובש לריענון דרישות מיקרוביולוגיות מטרה:  .1

   .547-06, סימוכין 2006

שאין לגביהן דרישות  גבינות בשלות מחלב פרה, כבשים או עיזים עם עובשחלות:  .2

  מיקרוביולוגיות בחקיקה או תקינה אחרת.

 דרישות מיקרוביולוגיות: .3

 

 M m c n פרמטר

 5 2 10*31 10*41 אנטרובקטריאציאה

 5 0 50> סטאפילוקוקוס אאוראוס

 5 0 10> יאי קול

 5 0 גר'  25-לא ימצא ב סלמונלה

 5 0 גר' 25-לא ימצא ב ליסטריה מונוציטוגנס

 

 גרם מוצר אלא אם צוין אחרת. 1 -הדרישות הן ל

 

 

M- המשמשת גם כדרישה עבור דוגמא דרישה אשר מעליה שום תוצאה אינה מספקת .

   בודדת. 

m – .דרישה אשר מתחתיה כל תוצאה מספקת 

n  -  המדגם גודל. 

c –  מספר היחידות במדגם שמותר שערכי התוצאה שלהן יהיו ביןm  לביןM  והמדגם יחשב

 כתקין.
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 דרישות מיקרוביולוגיות לטופו ומוצריו

 

-547, סימוכין: 2006באוגוסט  6-ריענון דרישות מיקרוביולוגית לטופו ומוצריו מיום ה מטרה:

06 

 בהקפאההנשמרים בקירור או  טופו ומוצריו חלות:

 

 הגדרות: 

מזון המיוצר מפולי סויה באמצעות תהליך שבו הפולים מושרים, נטחנים, מעורבבים  טופו:

עם מים, מחוממים, מסוננים, מגובנים ומעוצבים בתבניות. הרכיבים הבסיסיים הם פולי סויה 

 שלמים, חומרי קרישה באיכות מזון )לרוב מלח או חומצה( ומים. 

 

 

 

 

 

 לוגיות:דרישות מיקרוביו

 

n=5 

c=0  

 .גר' מוצר אלא אם כן צוין אחרת 1עבור הדרישות הן 

 m M פרמטר
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 סטאפילוקוקוס אאורוס
50> 

 

 100> בצילוס צראוס

 100> קלוסטרידיה מחזרי סולפיט

 <10 קולי .א

 gr25 -לא ימצא ב סלמונלה

 25gr-לא ימצא ב ליסטריה מונוציטוגנס 

 

M- המשמשת גם כדרישה עבור דוגמא אינה מספקת אשר מעליה שום תוצאה דרישה .

  בודדת. 

m – .דרישה אשר מתחתיה כל תוצאה מספקת 

n - גודל המדגם 

c –  מספר היחידות במדגם שמותר שערכי התוצאה שלהן יהיו ביןm  לביןM  והמדגם יחשב

 כתקין
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 הנחיה: דרישות מיקרו לאבקות לספורטאים

תקן -'דרישות מיקרוביולוגיות לתוספי תזונה-ב 6 ףהנחיה זו מחליפה את סעי מטרה: .1

ומרחיבה את מגוון תוספי התזונה אשר  98-07, סימוכין: 2007בינואר  5-פנימי' מה

 להם מוסדרות דרישות מיקרוביולוגיות

 אבקות להכנת משקה לספורטאים חלות: .2

 דרישות מיקרוביולוגיות: .3

ם כן צוין אחרת בגוף אלא א מוצר cfu/mlאו  cfu/gr-כל הספירות מבוטאות ב

  הטבלה. 

 n=5 c=0תוכנית הדיגום בכל המוצרים ובכל הפרמטרים היא: 

 גרם מוצר אלא אם צוין אחרת. 1 -הדרישות הן ל     

 

 M m פרמטר לבדיקה

 100>= אנטרובקטריאציאה/קוליפורמים

 10> אי קולי

 גר' 25-לא ימצא ב סלמונלה

 <500 בצילוס צראוס

 50> וראוססטאפילוקוקוס אא

 

M- אשר מעליה שום תוצאה אינה מספקת  דרישה  

m –  המשמשת גם כדרישה עבור דוגמא בודדת.אשר מתחתיה כל תוצאה מספקת, דרישה 

n  -  גודל המדגם 

c –  מספר היחידות במדגם שמותר שערכי התוצאה שלהן יהיו ביןm  לביןM והמדגם יחשב כתקין 

 
 

 

 


