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U-גליקוזידים של סטיביול  עדכון רשימת תוספי מזון)steviol glycosides( 
 
 
 

, לאור בחינת הועדה לתוספי מזון
 

: כממתיק בתנאים הבאים) steviol glycosides, E960(יביול הוחלט לאשר את השימוש בגליקוזידים של סט
 

) steviol equivalents(הרמות המרביות מבוטאות כשווי ערך סטיביול * 
 

 רמה מרבית סוג מזון
, כולל מוצרי חלב מותססים עם פרי(קינוחים על בסיס חלב 

מופחתי קלוריות או ללא , )בטעם פרי או בטעמים אחרים
תוספת סוכר 

 100 mg/kg 

  mg/kg 200 מופחתי קלוריות או ללא תוספת סוכר, גלידות וקרחונים
  mg/kg 100 משומרים, מתוקיםוירקות חמוצים- ֵפרות

, וירקות ֵפרותעל בסיס ) preparations(מרכיבים להכנה 
 מופחתי קלוריות

200 mg/kg  
  mg/kg 200 מופחתי קלוריות, קרישים ומרמלדות, ריבות

, על בסיס קקאו, יועדים למריחה על כריכיםממרחים המ
מופחתי קלוריות או ללא , יבשים או שומן ֵפרות, חלב

 תוספת סוכר

330 mg/kg  

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , ממתקים על בסיס קקאו
סוכר 

270 mg/kg 
מופחתי קלוריות או ללא , יבשים ֵפרותממתקים על בסיס 

 תוספת סוכר
270 mg/kg 

 mg/kg 350 א תוספת סוכרממתקים לל
 mg/kg 2000 ללא תוספת סוכר, סוכריות קטנות לרענון הפה

 mg/kg 3500 גומי לעיסה ללא תוספת סוכר
 mg/kg 350 מופחתי קלוריות או ללא תוספת סוכר, דגני בוקר

 mg/kg 200משומרים או משומרים למחצה , מתוקיםדגים חמוצים-
 כמות נאותה) table-top sweeteners(ממתיקים אישיים 

 mg/l 50 מרקים מופחתי קלוריות
 mg/kg 120) מותסס ולא מותסס(למעט רוטב סויה , רטבים

 mg/kg 175 )מותסס ולא מותסס(רוטב סויה 
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מזונות דיאטטיים המיועדים לצרכים רפואיים מיוחדים 
 )פעוטות/למעט תרכובות מזון לתינוקות(

330 mg/kg 
ל המיועדת להחליף את צריכת תרכובת לפיקוח על המשק

 המזון היומית או ארוחה אחת
270 mg/kg 

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , ֵפרותמשקאות על בסיס 
סוכר 

100 mg/l 

, או בטעמים אחרים ֵפרותמשקאות לא אלכוהוליים בטעם 
מופחתי קלוריות או ללא תוספת סוכר 

80 mg/l 
 mg/kg 20חטיפים על בסיס עמילן ואגוזים מצופים 

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , קינוחים על בסיס מים
סוכר 

100 mg/kg 

, כולל מוצרי חלב מותססים עם פרי(קינוחים על בסיס חלב 
מופחתי קלוריות או ללא , )בטעם פרי או בטעמים אחרים

תוספת סוכר 

100 mg/kg 

מופחתי קלוריות או ללא , וירקות ֵפרותקינוחים על בסיס 
וכר תוספת ס

100 mg/kg 

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , קינוחים על בסיס ביצים
סוכר 

100 mg/kg 

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , קינוחים על בסיס דגנים
סוכר 

100 mg/kg 

מופחתי קלוריות או ללא תוספת , קינוחים על בסיס שומן
סוכר 

100 mg/kg 

 mg/kg 670תוספי תזונה בצורה מוצקה 
 mg/l 200תזונה בצורה נוזלית תוספי 

בצורת סירופ , תוספי תזונה על בסיס ויטמינים או מינרלים
או בצורת גומי לעיסה 

1800 mg/kg 

 
תוספי ) (מזון(יאות הציבור לעניין תקנות בר" הרשימה"עדכון זה ישולב במהדורה הבאה של 

 .על תיקוניהן 2001א-"התשס ,)מזון
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