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 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

  ییمواد غذا دیکارخانجات تول زهیپاستور عیاستفاده از تخم مرغ ما: موضوع

  سالم علیکم؛

والت غـذایی و بـا   محصـ  ایمنی و سالمتبه منظور ارتقاء سطح  20/05/1395مورخ  83564/675شماره  احتراماً، پیرو بخشنامه      

عنایت به بررسی هاي کارشناسی بعمل آمده در خصوص استفاده از تخم مـرغ در واحـدهاي تولیـد کننـده مـواد غـذایی و نظـر بـه         

مخاطرات میکروبی و فیزیکی استفاده از تخم مرغ معمولی به اطالع می رساند، کلیه واحـدهاي تولیـد کننـده محصـوالت گوشـتی و      

مـی باشـد،    دد و فرآوري آنها بدون فرآیندهاي گرمـایی در فرموالسیون ترکیبی آنها تخم مرغ استفاده می گرفرآورده هاي غذایی که 

  .ي پروانه بهداشتی ساخت می باشندپاستوریزه دارا) یا پودر(ملزم به استفاده از انواع تخم مرغ مایع 

و دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی       بدیهی است حسن نظارت بر اجراي این موضوع بر عهده معاونت هاي غذا و دار

  .درمانی سراسر کشور خواهد بود

  :رونوشت 

  جناب آقاي دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

  جناب آقاي دکتر پیرویان معاون محترم نظارت 

جهت پیگیري و ابالغ بـه واحـدهاي تولیـدي صـنایع     :بیرکل محترم کانون انجمن صنایع غذایی ایران جناب آقاي مهندس کاوه زرگران د

  غذایی مربوطه

  جناب آقاي دکتر دارایی رئیس محترم مرکز آزمایشگاه هاي مرجع کنترل غذا و دارو 

  آرایشی و بهداشتی , آشامیدنی, ایی جناب آقاي دکتر دادگرنژاد معاون برنامه ریزي اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذ

  سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزي 

  جناب آقاي غفارزاده بایگان غفارزاده 

  سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  

 اس محترم اسناد و مکاتبات اداري سرکار خانم امیري کارشن


