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 שימת תוספי מזוןעדכון ר

 
 בהמשך להמלצת הוועדה לתוספי מזון החלטתי לאשר 23.06 20הנני להודיע כי בתאריך.

 השימוש ב:את 

 

אחוז אלכוהול )למעט סיידר,  15בתוספי מזון שפורטו למשקאות אלכוהוליים מתחת ל

 Made wine, שיכר פירות ו(Mead),תמד(Perry)פרי

 

 בתנאים הבאים :

 

E-number  סף שם התו 

רמה 

מקסימלית  

(mg/l or 

mg/kg 

 בהתאם( 

 הנחיות שימוש וחריגות   הערות

     

 -פרק ג ' חלק ראשון 

 תוספי מזון שהכמות המרבית שלהם תהיה כמות נאותה
 כמות נאותה

לרבות 

E621 

ונגזרות 

,'פוליאוליים 

שלא 
למטרת 

 המתקה

 E420, 968אין לעשות שימוש בתוספים:

,421,953,965,966,967 

     

,   E101,140,141,150(a,b,c,d),160(a,c)צבעים : -iiקבוצה   

153,162,163,170,171,172 
   כמות נאותה

אחוז ולמספר  15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ

 14.2.8 כמפורט בקטג' משקאות מסורתיים 

 1333/2008ב
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 E100,102,120,122צבעים:  - iiiקבוצה 

131,132,133,142,151,155,161(b),160e ,129 
200     

     
E 104  Quinoline Yellow  180 61 אחוז  15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ 

     
E 110  

Sunset Yellow 

FCF/Orange Yellow S  
 אחוז 15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ 61 200

     

E 123  Amaranth  30   
 15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ

   אחוז ולמספר משקאות מסורתיים

     
E 124  

Ponceau 4R, Cochineal 

Red A  
 אחוז 15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ 61 200

     
E 160b  Annatto, Bixin, Norbixin  10   אחוז 15קאות בתכולת אלכוהול נמוכה מלמש 

     E 160d  Lycopene  30     

     
E 200-202  

Sorbic acid – potassium 

sorbate  
500 (1) (2)    

    
   

E 210-213  Benzoic acid — benzoates  1000 (1) (2)  אחוז 15למשקאות בתכולת אלכוהול נמוכה מ 

     
E 220-228  

Sulphur dioxide — 

sulphites  
250 3   

 

  
   

E 242  Dimethyl dicarbonate  250 24   
     

     

E 338-452  

Phosphoric acid — 

phosphates — di-, tri- 

and polyphosphates  

1000 (1) (4)    

     
E 353  Metatartaric acid  100   

למשקאות מסורתיים מוגדרים לפי 

1333/2008EU 14.2.8קט 

     
E 405  Propane-1, 2-diol alginate  100    למשקאות המבוססים על תירוש 

               

     
E 444  

Sucrose acetate 

isobutyrate  
 אחוז כוהל 15למשקאות אלכהוליים מתחת ל   300
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E 445  
Glycerol esters of wood 

rosins  
 אחוז כוהל 15למשקאות אלכהוליים מתחת ל   100

     
E 473-474  

Sucrose esters of fatty 

acids — sucroglycerides  
5000 1   

     
E 481-482  Stearoyl-2-lactylates  8000 1 

 15למשקאות בטעמים בתכולת כוהל נמוכה מ

 אחוז

     

E 499  
Stigmasterol-rich plant 

sterols  
80   

רק לקוקטיילים אלכוהוליים מוכנים להקפאה 

 על בסיס מים

     

E 499  
Stigmasterol-rich plant 

sterols  
800   

לקוקטיילים אלכוהוליים מוכנים להקפאה רק 

 על בסיס מים

     E 950  Acesulfame K  350     

     E 951  Aspartame  600     

     

E 952  
Cyclamic acid and its Na 

and Ca salts  
250 51 

רק תערובות של משקאות אלכוהוליים עם 

 לכוהולייםמשקאות שאינם א

     
E 954  

Saccharin and its Na, K 

and Ca salts  
80 52   

     E 955  Sucralose  700     

     
E 959  Neohesperidine DC  30     

     
E 960  Steviol glycosides  200 60   

     

     E 961  Neotame  33     

     
E 962  

Salt of aspartame-

acesulfame  
350 

(11)a 

(49) (50)  
  

     E 969  Advantame  6     

     
E 1105  Lysozyme  

quantum 

satis  
  

למשקאות מסורתיים מוגדרים לפי 

1333/2008EU 14.2.8קט 

     E161g Canthaxanthin 5     
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E472 
Mono- and diacetyl tartaric 
acid esters of mono- and 
diglycerides of fatty acids 

10000 

    
     

E385-E386 Calcium disodium 
ethylene diamine 
tetra-acetate 
(Calcium disodium 
EDTA 25   

 anhydrous calciumבוטא כ מ
disodium ethylenediamine 

tetraacetate. 
     

E163ii GRAPE SKIN 
EXTRACT 

100   As anthocyanin. מאושר קודקס 
          

E214,E218 
Ethyl-p-
hydroxybenzoate,Methyl p-
hydroxybenzoate 

 .para-hydroxybenzoic acidמבוטא כ    1000

     

E475 
Polyglycerol esters 
of fatty acids 

20     

     
E432-E436 Polysorbates 120     

     
E334,E335II,E337 Tartarates 4000    מבוטא כtartaric acid. 

     E307a,b,c Tocopherols 5     

     
E900 Polydimethylsiloxane 10 

    
  לחוד להוספה ביחד או  :(1)     

  ומבוטאת כחומצה חופשית  ככמות כוללת הרמה המירבית מותרת  :(2)

10ל המקורות ,כמות נמוכה מחמצנית מתיחסות לכמות הכוללת,מכ הרמות המרביות מבוטאות כגופרית דו mg/l   או  mg/kg  10    אינה נחשבת   :(3)    

                            (4):    P2O5 הכמות המירבית מבוטאת כ  

(11): (a) acesulfame  K equivalent or (b) aspartame equivalentהרמות מבוטאות כ  
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(49):  aspartame (E  951)ו acesulfame-K   (E 950 )המירביות לשימוש של מרכיביהם  ות המרביות לשימוש נגזרות מהרמותהרמ    

(50): E  950 or E  951  בנפרד או ביחד עם  aspartame-acesulfame    בשימוש במלחלא יחרגו     E  951 and E950  הרמות המרביות עבור  

   לשימוש מבוטאות כחומצה חופשית המרביות  הרמות :(51)

מיד חופשיהמרביות לשימוש מבוטאות כאי  הרמות    :(52)   

 שאריתיות לא תמצא, הכמות בהוספה   :(24)

 steviol equivalents  :(60)  מבוטא כ

 III     (61)לא יחרגו מהמותר לקבוצה  IIIוהצבעים שבקבוצה  E104,E110,E124הכמות הכוללת של הצבעים       

   

 הערה:

 14.2.8 EU1333/2008 מתוך 

Other alcoholic drinks including mixtures of alcoholic drinks with non-alcoholic drinks and spirits with less 

than 15 % of alcohol 
                             1995-192קודקסומתוך 

14.2.7 Aromatized alcoholic beverages (e.g. beer, wine and spirituous cooler-type beverages, low-alcoholic 

Refreshers) 

 

 

 

 

 

 והוא ישולב במהדורה הבאה של 1.8.2020     עדכון זה יכנס לתוקף החל מתאריך 

  2001"הרשימה" לעניין תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון (, התשס"א 

 

 הנימוקי ההחלט

 

          של מוצרים ע"פ לשימוש לקבוצה ארוכה  ים מזון מותרפי בתוסבהחלטה לשימוש מדובר 

 . רמת המקסימום קיימת הצדקה טכנולוגית  תוספיםלשימוש בהרשימה  לתוספי מזון בישראל . 

 רגולציות מובילות .להערכות הבטיחות המוכרות ולקבוע ב המותרת לשימוש  הינה בהתאם

 
 אינג'    אלי גורדון

 מנהל שרות המזון הארצי
 



 

 שירות המזון הארצי
 משרד הבריאות

 61203תל אביב  20301ת.ד. 
Call.habriut@moh.health.gov.i 

 02-5655969 פקס:  5400*  טל:
 

Food Control Services 
Ministry of Health 
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203 
Call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel *5400 Fax: 02-5655969 

 

 
 

 
 
 


