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עדכון רשימת תוספי מזון
הנני להודיע כי ב 23/6/2020בהמשך להמלצת הוועדה לתוספי מזון החלטתי לאשר השימוש ב:
תוספי מזון למשקאות אלכוהוליים מתחת ל15אחוז(סיידר ו,PERRYתמד,שיכר פירות)

סיידר וPERRY
מספרE-

שם תוסף המזון

כמות מרבית (mg/l or
 mg/kgבהתאם)

ראה פרק ג '  -חלק ראשון

ראה פרק ג '  -חלק ראשון

בכמות נאותה

צבעים
E101,140,141, 150a-d
,153,160a,160c,
162,163,170,171,172

ראה פרק א -חלק ראשון

בכמות נאותה

צבעים בכמות כוללת
,E100,102,120,122,129,131
132,133,142,151,160
e,161b,160f

ראה פרק א -חלק ראשון

200

E 150a-d
E1105
E 200-203

Caramels

)E 420, E421,לא יעשה שימוש ב
E 953, E965, E 966, E 967 ,
)E 968

בכמות נאותה

LYSOZYME

500

Sorbic acid — sorbates

200
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הערות

הגבלות

)(1) (2
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כחומצה הדרוקסיפרה בנזואיט

200

7במוצרים עם תכולת אתנול מתחת ל
כחומצה בנזואיט, אחוז

hydroxybenzoates,para

1000

Benzoates

E 210-213
E 220-228

(3)

200

Sulphur dioxide — sulphites

(24)

250

Dimethyl dicarbonate

(1) (4)

1 000

(1)

E 338-452

5 000

Sucrose esters of fatty acids —
sucroglycerides
,DIACETYLTARTARIC AND
FATTY
ACID ESTERS OF GLYCEROL

E 473-474, E472e

2000

TARTARATES

10

(52)

E 242

Phosphoric acid — phosphates
— di-, triand
polyphosphates
Propane-1, 2-diol alginate

100
כחומצה טרטרית

E214,218

E 405

E334,335,337

Dimethyl polysiloxane

E 900

350

Acesulfame K

E 950

600

Aspartame

E 951
E 954

50

Saccharin and its Na, K and Ca
salts
Sucralose

20

Neohesperidine DC

E 959

20

Neotame

E 961

80

E 955

(11)a (49) (50)

350

Salt of aspartame-acesulfame

E 962

(45)

200

Quillaia extract

E 999

(1): לחוד להוספה ביחד או
(2): ומבוטאת כחומצה חופשית ככמות כוללת הרמה המירבית מותרת
(3):

 נחשבת אינהmg/kg 10  אוmg/l מכל המקורות הרמות המרביות מבוטאות,כגופרית דו חמצנית מתיחסות לכמות הכוללת
10כמות נמוכה מ,
(4): P2O5 הכמות המירבית מבוטאת כ

(11): (a)
acesulfame K equivalent or (b) aspartame equivalent גבולות מבוטאים כ
(50): E951  אוE950 בנפרד או בצירוף עם לא יחרגו מהמותר בשימוש,אססולפם-במלח של אספרטם
E950 וE הרמות951עבור
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(24):

(52): כאימיד חופשי כמות מירבית מותרת תבוטא
שאריתיות, לא ניתנת לגילויי כמות מוספת

(45):

anhydrous extract מחושב כ
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made wine שיכר פירות ו
הגבלות

הערות

 )לא יעשה שימוש בE 420, E421, E
953, E965, E 966, E 967 ,
E 968)

E-מספר

בכמות נאותה

ראה פרק ג חלק ראשון

ראה פרק ג חלק ראשון

בכמות נאותה

ראה פרק א חלק ראשון

-צבעים
E101,140,141, 150a-d
,153,160a,160c,162,163,170,
171,172

200

ראה פרק א חלק ראשון

Group IIIE100,102,120,122,129,131,1
32,133,142,151,160e,
161b,160f

Lycopene

E 160d

500

Sorbic acid — sorbates

E 200-203

1000

Benzoates

E 210-213

200

hydroxybenzoates,para

E214,218

(3)

200

Sulphur dioxide — sulphites

E 220-228

(3)

260

Sulphur dioxide — sulphites

E 220-228

(24)

250

Dimethyl dicarbonate

E 242

(1) (4)

1 000

E 338-452

4000

Phosphoric acid — phosphates —
di-, tri- and polyphosphates
TARTARATES

100

Metatartaric acid

E 353

5 000

Sucrose esters of fatty acids —
sucroglycerides
,DIACETYLTARTARIC AND
FATTY
ACID ESTERS OF GLYCEROL
(1): לחוד להוספה ביחד או

E 473-474, E472e

כחומצה בנזואיט
כחומצה הדרוקסיפרה בנזואיט

fruit wines and alcohol- בלבד
reduced wine

שם תוסף המזון

10
(1) (2)

made wine בלבד

mg/l or ( כמות מרבית
) בהתאםmg/kg

made wine בלבד
כחומצה טרטרית

E334,335,337

(2): ומבוטאת כחומצה חופשית ככמות כוללת הרמה המירבית מותרת
(3):  אינה נחשבתmg/kg 10  אוmg/l כמות הרמות המרביות מבוטאות כגופרית דו, מכל המקורות,חמצנית מתיחסות לכמות הכוללת
10נמוכה מ
(4): P2O5 הכמות המירבית מבוטאת כ
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)יין דבש -תמד(Mead
מספרE-

שם תוסף המזון

כמות מרבית ( mg/l or
 mg/kgבהתאם)

ראה פרק ג חלק ראשון

ראה פרק ג חלק ראשון

בכמות נאותה

צבעים -
E101,140,141,150a-d
,153,160a,160c,162,163,170,
171,172

ראה פרק א חלק ראשון

בכמות נאותה

E 200-203

Sorbic acid — sorbates

E 210-213

Benzoates

E214,218
E 220-228
E 242
E 338-452
E 473-474

200

hydroxybenzoates,para
Sulphur dioxide — sulphites

200

Dimethyl dicarbonate

200

— Phosphoric acid — phosphates
di-, tri- and polyphosphates
— Sucrose esters of fatty acids
sucroglycerides
לחוד להוספה ביחד או (1):

הערות

 (E 420, E421, Eלא יעשה שימוש ב
953, E965, E 966, E 967, E 968

)(1) (2
כחומצה בנזואיט

1000
200

הגבלות

כחומצה הדרוקסיפרה בנזואיט
)(3

1 000

)(1) (4

5 000

)(24

ומבוטאת כחומצה חופשית ככמות כוללת הרמה המירבית מותרת (2):
חמצנית מתיחסות לכמות הכוללת,מכל המקורות ,כמות הרמות המרביות מבוטאות כגופרית דו  mg/lאו  mg/kg 10אינה נחשבת (3):
נמוכה מ10
הכמות המירבית מבוטאת כ (4): P2O5
כמות מוספת ,שאריתיות לא תימצא(24):
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 1.8.2020והוא ישולב במהדורה הבאה של
עדכון זה יכנס לתוקף החל מתאריך
"הרשימה" לעניין תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון ) ,התשס"א 2001
נימוקי ההחלטה
מדובר בהחלטה לשימוש בתוספי מזון מותרים לשימוש לקבוצה ארוכה של מוצרים ע"פ
הרשימה לתוספי מזון בישראל .לשימוש בתוספים קיימת הצדקה טכנולוגית  .רמת המקסימום
המותרת לשימוש הינה בהתאם להערכות הבטיחות המוכרות ולקבוע ברגולציות מובילות .

אינג' אלי גורדון
מנהל שרות המזון הארצי
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