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  חמאת קקאומוצרי קקאו: 

Cocoa products: Cocoa butter 
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  , בהרכב זה: שוקולד, קקאו, חלווה ודברי מתיקה – 5505טכנית ה הוועדהתקן זה הוכן על ידי 

  תמי יצחקי, גליה מקיבל  -    לשכות המסחראיגוד 

  פרח רותם  -   המועצה הישראלית לצרכנות

  חיים פלגייואב מלאך,   -   התאחדות התעשיינים בישראל

  נתן ויטנברג  -   מהנסים/ אדריכלים/ אקדמאים

  מיה פניגשטיין  -   שרד הבריאות, מעבדות לבריאות הציבור מ

  (יו"ר) מרטין סינר  -   המזון , שירותמשרד הבריאות

  טיטיאנה ברזקה  -   צבא ההגנה לישראל

  שי בסון  -   רשות ההסתדרות לצרכנות

 
  .כמו כן תרמה להכנת התקן אורטל שפר

  

  אסנת שץ ריכזה את עבודת הכנת התקן.
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   הודעה על רוויזיה  הישראלי לתקנים או למסמכים זרים הודעה על מידת התאמת התקן

  תקן ישראלי זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,
  Codex Alimentarius-ועדת השל לאומי -הביןזהה לתקן 

                                                   CODEX STAN 86-1981 
          Revision: 2001. Amendment: 2016                        

  תקן ישראלי זה בא במקום 
  2017מאוגוסט  3חלק  650התקן הישראלי ת"י 

  

   מילות מפתח:
  , תיווי, אנליזה כימית ובדיקה כימית, קביעת תכולה.היגיינת מזוןקקאו, חמאה, מוצרי מזון, 

Descriptors:  
cocoa, butter, food products, food hygiene, labeling, chemical analysis and testing, determination of content. 
 
 

  עדכניות התקן
  התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

  ת התיקון שלו.המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונו
  מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

  

  תוקף התקן
  תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

  או בחלקם) נכנסים לתוקף יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם
  יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

  

  סימון בתו תקן
  כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

  רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

  

 זכויות יוצרים
 להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.אין לצלם ,  
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  הקדמה לתקן הישראלי

   :Codex Alimentarius- ועדת ה שללאומי - הביןתקן ישראלי זה הוא התקן 

 CODEX STAN 86-1981, Revision: 2001, Amendment: 2016,  קן ישראלי בשינויים כתשאושר

  ובתוספות לאומיים.

  התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 בשינויים ובתוספות לאומיים (בעברית) לאומי- הביןסעיף חלות התקן תרגום  - 

 לאומי (בעברית)- פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין - 

 )באנגליתלאומי (- התקן הבין - 

שמשולבים  (בעברית)לאומי -תרגום התקן הביןוף התקן, למידע בלבד, מוסף ובו לנוחות הקורא מובא בס

  בו השינויים והתוספות הלאומיים.

  . בית- האלף באותיות וממוספרות שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

  תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מוצרי קקאו. 

   חלקי הסדרה הם אלה:

  עוגת קקאוו (תנזיל קקאו) עיסת קקאומוצרי קקאו:   -   1לק ח 650ת"י 

  אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכריםמוצרי קקאו:   -   2חלק  650ת"י 

  חמאת קקאומוצרי קקאו:   -   3חלק  650ת"י 

  ומוצרי שוקולד שוקולדמוצרי קקאו:   -   4חלק  650ת"י 

  צמקאומוצרי קקאו:   -   5חלק  650ת"י 

  

  )בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי- של התקן הבין 1סעיף תרגום (תקן חלות ה

  הערה:

  .גופן שונההשינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

  .(להלן: המוצר)שוקולד  על חמאת קקאו המשמשת כרכיב בייצור שוקולד ומוצרירק תקן זה חל 
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  לאומי- ןפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבי

  :כמפורט להלן ,א1סעיף  יוסף 1לאחר סעיף   - 

  אזכורים נורמטיביים  א.1

מהדורתם האחרונה היא  –המוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים  מכיםומס תקנים

  הקובעת):

  ישראליים תקנים

  ליכל –בדיקה  שיטות :חיים בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה  -   )א(1.1חלק  885י "ת

  כללי :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון  -   )א(20חלק  885ת"י 

  סימון מזון ארוז מראש  -   1145ת"י 

  חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

   , על עדכוניו2015- חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו

  ל עדכוניהן, ע1991- , התשנ"א)שאריות חומרי הדברה(תקנות בריאות הציבור (מזון) 

  , על עדכוניהן1996- תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו

   ן, על עדכוניה2001- א"ס), התשוספי מזוןתקנות בריאות הציבור (מזון) (ת

  , 12/08/2013מיום  ,של רדיונוקלידים במזון גבוליותוים מנחים לרמות וק – מסמך משרד הבריאות

  על עדכוניו

  , על עדכוניהן2015- התשע"ה ,חומרי טעם וריח – הנחיות שירות המזון הארצי –מסמך משרד הבריאות 

   ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה קווים מנחים ל – הבריאותד משרמסמך 

 , על עדכוניו22/03/2016מיום 
  , 27/03/2016מיום  ,במזוןרותיו ושל נגזהנחיה בנושא רמות מותרות של מלמין  –מסמך משרד הבריאות 

  על  עדכוניו

  מותרות של תרכובות הנחיה בנושא רמותעדכון  –משרד הבריאות  מסמך

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's(,  על עדכוניו27/03/2016מיום ,  

  , 23/03/2017מיום  ,לכמות מרבית של מתכות כבדות ובדיל במזון קווים מנחים –מסמך משרד הבריאות 

  ועדכוני על   

2.  DESCRIPTION  

2.1.  Definition of cocoa butter  

  יחול: וובמקומ ,חל ואינ הכתוב בסעיף

    המוצק מהחומר והופרד קקאו עיסת של או קקאו גרעיני שלקקאו היא השומן שהופק בכבישה  חמאת

  , והיא בעלת האופיינים האלה:)צנטריפוגציה( בִסרכוז או בסינון

  תוחופשי שומןת ותכולת חומצ -  מסה למסה 1.75%עד 

 (מבוטאת כחומצה אולאית):
  

 :מסתבןחומר לא  -  מסה למסה 0.35% דע

                                        
  .  20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י    )א(
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3.  FOOD ADDITIVES  

  ובמקומו יחול: ,אינו חל , לרבות סעיפי המשנה שלו,סעיףכתוב בה

  , 2001- תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"אל יתאימו במוצרתוספי המזון   . 3.1

  על עדכוניהן.

   – הנחיות שירות המזון הארצי – למסמך משרד הבריאותחומרי הטעם והריח במוצר יתאימו    . 3.2

  על עדכוניהן., 2015- התשע"ה ,וריחחומרי טעם 

4.  HYGIENE  

  ובמקומו יחול: ,סעיף אינו חלכתוב בה

  . , על עדכוניו2015- המוצר יתאים לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו    . 4.1

  .שלהלן, המוצר יעמוד בדרישות המיקרוביולוגיות המפורטות בטבלה זו 1טבלה  לפי תובבדיק .4.2

  הערה:

  .מוצר 'ג 1-ל מרבית ספירה קובעים 1בטבלה  הנקובים המספריים הערכים אחרת, צוין לא אם

  מיקרוביולוגיות ושיטות בדיקה דרישות  – 1טבלה 

מספר 

  סידורי

הימצאות קביעת ספירה או 

 של מיקרואורגניזמים

 דרישות דגימה ובדיקה
 תוכנית דגימה ערכי גבול לפי בדיקההשיטת 

mא)( M(א) c(א) n(א) 
ספירה כללית של  )1(

 מיקרואורגניזמים אירוביים
עד 

410×1.0 

עד 
510×1.0 

2 5 
  

  

  

  

  

 )ג(1.1חלק  885ת"י 

ספירת חיידקים מקבוצת  )2(

 5 0 1.0×210עד   )ב(הקוליפורמים

 )(באנטרובקטריאציאה )3(
 5 0 1.0×310עד 

עד  ספירת עובשים )4(
210×1.0 

עד 
310×1.0 2 5 

ספירת חיידקים מקבוצת  )5(

 הסטאפילוקוקוס אוראוס

 בעלי פעילות קואגולאז
<50 0 5 

 5 0 'ג 25- שלילי ב הימצאות חיידקי סלמונלה )6(
  הערות לטבלה:

  בתקן זה היא כמפורט להלן: n ,c ,m ,Mהמשמעות של האותיות   )א(
n  - ונבדקיםוך מנה בלתי תלוי מתושפריטיו נדגמים באופן אקראי  ,גודל מדגם מינימלי. 
c  - היא בין  בדיקתםמרבי מותר של פריטי מדגם שתוצאת  פרמסm ל -M )M  ≤ ה דיקתוצאת הב≤ m.( 

m  -  היא קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מתחתיו כל תוצאת 
M  -  אינה קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מעליו כל תוצאת 

. ניתן לבחור באחת מהדרישות אנטרובקטריאציאהל של קוליפורמים או הדרישה למוצר היא עמידה בערכי גבו  )ב(

 .)]3) או (2[במספר הסידורי (
 . 20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י   )ג(
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5.  LABELLING  
  במקומו יחול:ו ,חלאינו  , לרבות סעיפי המשנה שלו,סעיףהכתוב ב

  .1145ישראלי ת"י התקן לפי דרישות הן המוצר יהיה סימו   - 

  יהיה "חמאת קקאו" או "חמאת קקאו מכבישה". 2.1השם המשמש לתיאור המוצר שהוגדר בסעיף    - 

  כמפורט להלן: ,7יוסף סעיף  6לאחר סעיף   - 

  מזהמים  .7

   , )ות חומרי הדברהשארי(תקנות בריאות הציבור (מזון) ל תתאיםדברה במוצר השאריות חומרי התכולת   .7.1

  , על עדכוניהן.1991- התשנ"א

  תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), ל תתאיםהמיקוטוקסינים במוצר תכולת   .7.2

  , על עדכוניהן.1996- התשנ"ו

קווים מנחים  –משרד הבריאות  מסמךל תתאיםשל המתכות הכבדות במוצר  המרביתהתכולה   .7.3

   ., על עדכוניו23/03/2017מיום  ,במזוןובדיל מתכות כבדות מרבית של  לכמות  

קווים מנחים  – הבריאותמשרד במוצר תתאים למסמך  PCBs ל דיוקסינים ותרכובותש מרביתהרמה ה     . 7.4

 , על עדכוניו.22/03/2016מיום  ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות רביתמרמה ל

הנחיה בנושא רמות מותרות של  –הרמה המותרת של מלמין במוצר תתאים למסמך משרד הבריאות   .7.5

  , על עדכוניו.27/03/2016מיום  ,במזוןושל נגזרותיו מלמין 

תתאים למסמך משרד ) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's תרכובותהרמה המותרת של     .7.6

  Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsשל תרכובות הנחיה בנושא רמות מותרותעדכון  – הבריאות

)PAH's(,  על עדכוניו.27/03/2016מיום , 

של  גבוליותוים מנחים לרמות וק – מוצר יתאימו למסמך משרד הבריאותהרמות של רדיונוקלידים ב   .7.7

           , על עדכוניו.12/08/2013מיום  ,רדיונוקלידים במזון
  

  



 

 

 

 

 

 

 

STANDARD FOR COCOA BUTTER  

CODEX STAN 86-1981 

Adopted in 1981. Revision: 2001. Amendment: 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODEX STAN 86-1981 2 

1. SCOPE  

This standard applies exclusively to cocoa butter used as ingredient in the manufacture of chocolate and 
chocolate products. 

2. DESCRIPTION 

2.1 Definition of cocoa butter 

Cocoa butter is the fat obtained from cocoa beans with the following characteristics: 

- free fatty acid content  
(expressed as oleic acid): 

not more than 1.75% m/m 

- unsaponifiable matter: not more than 0.7% m/m, 

 except in the case of press cocoa butter which shall not 
be more than 0.35% m/m 

3. FOOD ADDITIVES 

3.1 No additives are permitted in this product.  
  

3.2 Processing Aid Maximum Level 
3.2.1 Hexane (62ºC - 82ºC) 1 mg/kg excluding press cocoa butter 

3.2 The processing aids used in products conforming to this Standard should be consistent with the Guidelines on 
Substances used as Processing Aids (CAC/GL 75-2010). 

4. HYGIENE 

 It is recommended that the products covered by the provisions of this standard be prepared and handled in 
accordance with the appropriate sections of the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969), and 
other relevant Codex texts such as Codes of Hygienic Practice and Codes of Practice. 

 The products should comply with any microbiological criteria established in accordance with the Principles and 
Guidelines for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods (CAC/GL 21-1997). 

5. LABELLING 

In addition to the General Standard for Labelling of Prepackaged Foods (CODEX STAN 1-1985) the following 
apply: 

 

Cocoa butter 

Cocoa Butter Press Cocoa Butter products in 
conformity with the description for this product given in Section 2.1. 

 

 Information required in Section 5.1 of this Standard and Section 4 of the General Standard for the Labelling of 
Prepackaged Foods shall be given either on the container or in accompanying documents, except that the 
name of the product, lot identification, and the name and address of the manufacturer, packer, distributor 
and/or importer shall appear on the container.  

 However, lot identification, and the name and address of the manufacturer, packer, distributor and/or importer 
may be replaced by an identification mark provided that such a mark is clearly identifiable with the 
accompanying documents. 

6. METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING 

 

According to IUPAC (1987) 2.201. 

 

According to IUPAC (1987) 2.401. 

 

According to AOAC 934.07 or IUPAC Method (Pure & Appl. Chem., 63). 
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  לאומי- ביןה התקן של לעברית תרגום – מוסף

CODEX STAN 86-1981. Revision: 2001. Amendment: 2016   

  לאומיים ותוספות שינויים לרבות

  בלבד) (למידע

  

  לאומי.- הבין התקן של האנגלי לנוסח לעברית רגוםת הוא זה מוסף

  .3 חלק 650 ת"י הישראלי בתקן המצוינים הלאומיים והתוספות השינויים את בתוכו משלב רגוםהת

  .הישראלי בתקן המצוינים הלאומיים והתוספות והשינויים לאומי- הבין התקן יםקובע מקרה בכל
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  חלות התקן   .1

  .(להלן: המוצר)ומוצרי שוקולד תקן זה חל רק על חמאת קקאו המשמשת כרכיב בייצור שוקולד   

  אזכורים נורמטיביים  א.1

   ישראליים תקנים

  כללי –בדיקה  שיטות :םחיי בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה  -   (א)1.1חלק  885י "ת

  כללי –שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון   -   (א)20חלק  885ת"י 

  סימון מזון ארוז מראש  -   1145ת"י 

  ם ישראלייםחוקים, תקנות ומסמכי

   , על עדכוניו2015- חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו

  , על עדכוניהן1991- , התשנ"א)שאריות חומרי הדברה(תקנות בריאות הציבור (מזון) 

  , על עדכוניהן1996- תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו

   ן, על עדכוניה2001- א"ס), התשוןוספי מזתקנות בריאות הציבור (מזון) (ת

  , 12/08/2013מיום  ,ים במזוןשל רדיונוקליד גבוליותוים מנחים לרמות וק – מסמך משרד הבריאות

  על עדכוניו

  , על עדכוניהן2015- התשע"ה ,חומרי טעם וריח – הנחיות שירות המזון הארצי –מסמך משרד הבריאות 

   ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה קווים מנחים ל – הבריאותמשרד מסמך 

 , על עדכוניו22/03/2016מיום 
מיום  ,במזוןושל נגזרותיו הנחיה בנושא רמות מותרות של מלמין  –מסמך משרד הבריאות 

  עדכוניועל , 27/03/2016

   רכובותמותרות של ת בנושא רמות הנחיהעדכון  –משרד הבריאות  מסמך

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)PAH's(,  על עדכוניו27/03/2016מיום ,  

  , 23/03/2017מיום  ,לכמות מרבית של מתכות כבדות ובדיל במזון קווים מנחים –מסמך משרד הבריאות 

 ועדכוניעל   

 תיאור  .2

  הגדרת חמאת קקאו .2.1
 המוצק מהחומר והופרד קקאו עיסת של או קקאו גרעיני שלקקאו היא השומן שהופק בכבישה  חמאת

  , והיא בעלת האופיינים האלה:)צנטריפוגציה( בִסרכוז או בסינון

  תוחופשי שומןת ותכולת חומצ -  מסה למסה 1.75%עד 

 (מבוטאת כחומצה אולאית):
  

 :מסתבןומר לא ח -  מסה למסה 0.35% דע

  

                                        
 .20חלק  885התקן הישראלי ת"י  נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא 1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י    (א)



  
 (מוסף תרגום) 3חלק  650ת"י טיוטה ל

3 

 תוספי מזון  .3

  , 2001- תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"אל יתאימו במוצרתוספי המזון   . 3.1

  על עדכוניהן.

   – הנחיות שירות המזון הארצי –למסמך משרד הבריאות חומרי הטעם והריח במוצר יתאימו    . 3.2

  על עדכוניהן., 2015- התשע"ה ,וריחחומרי טעם 

  היגיינה     .4

  . , על עדכוניו2015- המוצר יתאים לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו    . 4.1

  .שלהלן, המוצר יעמוד בדרישות המיקרוביולוגיות המפורטות בטבלה זו 1טבלה  לפי תובבדיק    .4.2

  רה:הע

  .מוצר 'ג 1-ל מרבית ספירה קובעים 1בטבלה  הנקובים המספריים הערכים אחרת, צוין לא אם

  דרישות ושיטות בדיקה מיקרוביולוגיות  – 1טבלה 

מספר 

 סידורי
הימצאות קביעת ספירה או 

 של מיקרואורגניזמים

 דרישות דגימה ובדיקה
 תוכנית דגימה ערכי גבול לפי בדיקההשיטת 

m(א) M(א) c(א) n(א) 
ספירה כללית של  )1(

 מיקרואורגניזמים אירוביים
עד 

410×1.0 

עד 
510×1.0 

2 5 
  

  

  

  

  

 )ג(1.1חלק  885ת"י 

ספירת חיידקים מקבוצת  )2(

 5 0 1.0×210עד   )ב(הקוליפורמים

 )(באנטרובקטריאציאה )3(
 5 0 1.0×310עד 

עד  ספירת עובשים )4(
210×1.0 

עד 
310×1.0 2 5 

ספירת חיידקים מקבוצת  )5(

 הסטאפילוקוקוס אוראוס

 בעלי פעילות קואגולאז
<50 0 5 

 5 0 'ג 25- שלילי ב הימצאות חיידקי סלמונלה )6(
  הערות לטבלה:

  בתקן זה היא כמפורט להלן: n ,c ,m ,Mהמשמעות של האותיות   )א(
n  - ונבדקיםמנה  בלתי תלוי מתוךושפריטיו נדגמים באופן אקראי  ,גודל מדגם מינימלי. 
c  - היא בין  בדיקתםמרבי מותר של פריטי מדגם שתוצאת  פרמסm ל -M )M  ≤ ה דיקתוצאת הב≤ m.( 

m  -  היא קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מתחתיו כל תוצאת 
M  -  אינה קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מעליו כל תוצאת 

. ניתן לבחור באחת מהדרישות אנטרובקטריאציאהשל קוליפורמים או הדרישה למוצר היא עמידה בערכי גבול   )ב(

 .)]3) או (2[במספר הסידורי (
 . 20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י   )ג(

 סימון  .5

  .1145סימון המוצר יהיה לפי דרישות התקן הישראלי ת"י    - 

  מכבישה". יהיה "חמאת קקאו" או "חמאת קקאו 2.1ר המוצר שהוגדר בסעיף השם המשמש לתיאו   - 
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  שיטות אנליזה ודגימה  .6

  קביעת חומצות שומן חופשיות  .6.1

  .  )1987( 2.201 IUPAC לפי 

  לא מסתבןקביעת חומר   .6.2

  .IUPAC )1987( 2.401 לפי

  קביעת עופרת  .6.3

 .IUPAC (Pure & Appl. Chem., 63) יטתשלפי  או AOAC 934.07 שיטת הבדיקה לפי  

  מזהמים  .7

   , )שאריות חומרי הדברה(תקנות בריאות הציבור (מזון) ל יתאימודברה במוצר השאריות חומרי ה  .7.1

  , על עדכוניהן.1991- התשנ"א

  ון), ריכוז המיקוטוקסינים במוצר יהיה לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במז  .7.2

  , על עדכוניהן.1996- התשנ"ו

 לכמותקווים מנחים  –משרד הבריאות  מסמךל תתאיםשל המתכות הכבדות במוצר  המרביתהתכולה   .7.3

   ., על עדכוניו23/03/2017מיום  ,במזוןובדיל מרבית של מתכות כבדות 

קווים  – הבריאותמשרד במוצר תתאים למסמך  PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתהרמה ה  .7.4

 , על עדכוניו.22/03/2016מיום  ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה מנחים ל

הנחיה בנושא רמות מותרות של  – ד הבריאותהרמה המותרת של מלמין במוצר תתאים למסמך משר  .7.5

  עדכוניו. , על27/03/2016מיום  ,במזוןושל נגזרותיו מלמין 

תתאים למסמך משרד  )Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's תרכובותהרמה המותרת של   .7.6

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons הנחיה בנושא רמות מותרות של תרכובותעדכון  – הבריאות

)PAH's(,  על עדכוניו.27/03/2016מיום , 

של  גבוליותוים מנחים לרמות וק – מוצר יתאימו למסמך משרד הבריאותהרמות של רדיונוקלידים ב  .7.7

           , על עדכוניו.12/08/2013מיום  ,רדיונוקלידים במזון

 


