جدول اولویت بندی فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت و مصادیق آنها به جهت منع تبلیغات در سال 7931
ردیف

شماره

نام کاال

اولویت

7
3
9
8
7
6

انواع سوسیس و کالباس
ژامبون
انواع ساندویچ و پیتزا دارای سوسیس ،کالباس و ژامبون
انواع پیتزای آماده مصرف منجمد
ساالد الویه ،انواع سمبوسه
فالفل آماده شده با روش غوطه وری در روغن (صنعتی و صنفی)

1

پنیر پروسس

شماره استاندارد
3939
7179
فاقد استاندارد ملی
78643
فاقد استاندارد ملی

اولویت یک

پنیر صبحانه
پروسس(استاندارد
)9564
پنیر پیتزای
پروسس(استاندارد
)71635

انواع نوشابه های گازدار با یا بدون قند

3

نوشابه های انرژی زا

5541

73

نوشیدنی مالت طعم دار( ماءالشعیر)

3314

77
73

انواع نوشیدنی میوه ای گازدار با محتوای آب میوه 36درصد و کمتر
انواع نوشیدنی میوه ای بدون گاز با محتوای آب میوه 36درصد و کمتر
روغن های مصرفی خانوار شامل روغن نیمه جامد مصرفی صنایع و
خانوار
انواع روغن سرخ کردنی

7996
3311

8773

77

مارگارین( اصطالحا کره گیاهی)

791

76
71

چیپس سیب زمینی
انواع فرآورده های سرخ شده غالت و حبوبات ( انواع اسنک)

79
78

انواع سوسیس و کالباس گوشت و مرغ با درصدهای متفاوت
انواع گوشت عمل آوری شده با درصدهای متفاوت
انواع ساندویچ حاوی سوسیس وکالباس (هایدا و  )...سایر ساندویچ و پیتزا
خارج از شمول محدودیت تبلیغاتی می باشد.
سمبوسه نوع صنفی مدنظر می باشد

77011

7360

4

توضیحات

4717

9168
73333

پنیری است ترکیبی از چند نوع پنیر بدون طی مراحل رسیدن و افزودن
مواد افزودنی مجاز و نگهدارنده سوربات .پنیر پروسس (پنیر سفید آمل)

انواع نوشابه گازدار پرتقالی ،کوال ،بی رنگ ،با قند و بدون قند ،کم
کالری ،الیت
نوشیدنی مالت (ماء الشعیر )طعم دار

روغن های مایع مخصوص پخت و پز از جمله روغنهای زیتون ،کلزا،
ذرت ،کنجد و آفتابگردان را شامل نمیشود.
انواع مارگارین یا کره گیاهی (سفره ،پخشینه ،مایع ،صنایع آردی و
قنادی ،پخت و پز)
انواع چیپس برگه و خالل سیب زمینی

74

انواع فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت(اصطالحاً انواع پفک)

3443

73

فراورده های کاکائویی

73374

33

انواع دسرهای پرچرب

فرآورده های آرایشی رنگی پوست و مو(انواع رژ لب ،ریمل ،کرم پودر،
پنکیک ،خط چشم ،مداد آرایشی چشم و لب ،رنگ مو و )...به دلیل وجود
فلزات سنگین و فراوانی مصرف
انواع فرآورده های برنزه کننده پوست
انواع پنیرهای خامه ای
انواع شربت و نوشیدنیهای غیرمیوهای

37
33
39
38

اولویت سه

36
31
34
33
93
97
93
99
98

اولویت دو

37

انواع سس های پرچرب (مایونز و سس ساالد و سس های سفید) با
چربی بیش از  10درصد
انواع شیرینی تهیه شده بر پایه آرد
تافی و آبنبات
انواع محصوالت آنتی سلولیت و الغر کننده موضعی
کباب شامل کباب کوبیده
کباب لقمه
همبرگر
فرآورده های یخی خوراکی
انواع پودر نوشیدنی فوری
مینارین

مانند :شکالت صبحانه ( نوتال،انواع دراژه ،فرآورده های کاکائویی با مغز
ویفر(تک تک و کیت کت)

استاندارد دسر شیری انواع دسر شیری آماده مصرف غیر پودری با چربی کمینه  9و قند 79تا
()78647
 71درصد (انواع پودینگ ،کرم کارامل ،فرنی ،شیر برنج ،کرم کاستارد،
استاندارد دسر نوشیدنی کرم شکالتی ،پاناکوتا ،تیرامیسو)
بر پایه لبنی(
انواع دسر نوشیدنی بر پایه لبنی پرچرب با چربی کمینه  9و قند  3درصد
)73631
(دنت نوشیدنی)
فاقد استاندارد ملی

6337
فاقد استاندارد ملی

3878

1941
177
فاقد استاندارد ملی
6394
3938
1459
9179
70600

حداقل چربی پنیر خامه ای  38درصد (انواع پنیر خامه ای و پنیر لبنه)
سس سفید فاقد استاندارد ملی می باشد.
انواع سس ساالد پرچرب (مانند سس هزالر جزیره ،سس فرانسوی،
سسس تاتار ،سس ایتالیایی و  ) ...بجز نوع کم چرب و کاهش یافته
انواع سس مایونز با چربی کاهش یافته ( 83تا  77درصد چربی) و
پرچرب(حداقل  67درصد چربی)
در اینجا منظور صنف است نه نوع صنعتی
انواع تافی میوه ای و غیر میوه ای و طعم دار و انواع آبنبات
نوع صنفی مدنظر است.
کباب لقمه خام منجمد
انواع همبرگر خام منجد با درصدهای متفاوت

انواع مینارین یا خامه گیاهی (شیرین شده و یا نشده)

97
96

فرآورده های آرایشی تاتو و فراورده های طراحی پوست
فرآورده های صاف کننده ،فرکننده و کراتینه کننده مو

