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עדכון רשימת תוספי מזון
הנני להודיע כי בתאריך  12.12 .18בהמשך להמלצת הוועדה לתוספי מזון החלטתי לאשר
את השימוש בתוספי המזון
Sunset yellow - E 110
Quinoline Yellow- E 104
Ponceau 4R, Cochineal Red A- E124
בתנאים הבאים:

כמות
כוללת מקס'-
סוג המזון

ממתקים) למעט "ממתקים
מסורתיים" ,ממתקי שוקולד
\צימקאו בציפויי סוכרי
צבעוני ,מוצרי קקאו ,רכיבי
שוקולד במוצרי שוקולד
ותחליפי שוקולד,
קישוטים וציפויים(
שירות המזון הארצי
משרד הבריאות
ת.ד 20301 .תל אביב 61203
Call.habriut@moh.health.gov.i
טל *5400 :פקס02-5655969 :

סיכום כמות כל
הצבעים מרשימת

תת חלק  2פרק א '
חלק חמישי
ב(mg/kg
או
)mg/l

300

כמות
מקס'
E124
))mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

20

כמות
מקס'
E110
))mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

35

כמות
מקס'
E104
))mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

30
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כמות
כוללת
סוג המזון

*"ממתקים מסורתיים" -
ממתקים במילויי אגוז\שקד
ובציפויי סוכרי צבעוני ,בד"כ
ארוכים מ  2ס"מ ובצורת שקד
(almond shape or host
)shape
לטקסים חגיגיים כגון חתונות
*ממתקי שוקולד\ צימקאו
בציפויי סוכרי צבעוני

סיכום כמות כל הצבעים
מרשימת

תת חלק  2פרק א '
חלק חמישי
ב(mg/kg
או
)mg/l

כמות
מקס'
E124
) )mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

כמות
מקס'
E110
) )mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

כמות
מקס'
E104
) )mg/kg
מכמות
כוללת
צבעים
הנ"ל

300

50

50

300

300

20

110

30

* עדכון זה מחליף את העדכונים :
 העדכון מיום " 15.04.2008העלאת הרמה המותרת של הצבע E110בממתקי שוקולד /צימקאו
בציפוי דרג'ה"
 העדכון מיום  )60427916( 17/07/2016לעניין "ממתקים (למעט מוצרי קקאו ,רכיבי שוקולד
במוצרי שוקולד ותחליפי שוקולד ,קישוטים וציפויים) "
ובנוסף,
 הפיסקה הכתובה בתחילת פרק א' חלק חמישי תת חלק ( 2במהדורת יולי  )2017תשונה
כרשום (בנוסף לעדכונים הנ"ל שבטבלה):
"צבעי המאכל הבאים ניתנים לשימוש בסוגי מזון המפורטים בטבלה להלן ,ביחד או לחוד ברמה כוללת שאינה עולה על הרמה המרבית
המצוינת לצד אותו סוג מזון .השימוש המקסימלי המותר עבור  E104 ,E110, E124מסך הכמות הכוללת מפורט בהתאמה בעמודות
,עבור כל קבוצת מוצרים.עבור משקאות לא אלכוהוליים  ,מוצרי מאפה  ,גלידות וקרחונים ,קינוחים וממתקים ,צבעי המאכל ניתנים לשימוש עד לרמה
המפורטת לצידם ,אבל הרמה המרבית של כל אחד מצבעי המאכל  E122ו - E155לא תעלה על  mg/kg 50או  mg/l 50 ,ובממתקי
שוקולד/צמקאו בציפוי דרג'ה הרמה המרבית של  E110לא תעלה על50 mg/kg .
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עדכון זה יכנס לתוקף החל מתאריך  23.12.18והוא ישולב במהדורה הבאה של
"הרשימה" לעניין תקנות בריאות הציבור) מזון( (תוספי מזון(  ),התשס"א(2001 -

נימוקי החלטת הוועדה :
מדובר בתוספי מזון שמותרים לשימוש לקבוצה ארוכה של מוצרים ע"פ הרשימה
לתוספי מזון בישראל .לשימוש בתוספים נמצאה הצדקה טכנולוגית ובהתבסס על
הערכות הבטיחות של גופי הערכה בינלאומיים מובילים השימוש בטוח .רמת
המקסימום המותרת לשימוש הינה בהתאם להערכות בטיחות אלו ולרגולציות
.
מובילות

אינג' אלי גורדון
מנהל שרות המזון הארצי
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