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 ستون ورودی اطالعات 

 نرم افزار

 اطالعات  خروجیستون 

 نرم افزار

  ثبت اطالعات جدید  خروج از نرم افزار 

   NRVمحاسبه درصد مقدار ماده مغذی 

  NRV )) درصد  راهنمای نرم افزار تعیین مقادیر مرجع ماده مغذی بر حسب درصد



 راهنمای استفاده از نرم افزار: 

  تعیین اندازه سهم ماده غذایی مرحله اول :

ضمیمه دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب  جدول اطالعاتی اندازه های سهم مواد غذاییابتدا با توجه به 

مثال برای ماست برابر  می نماییم.غذایی و آشامیدنی اندازه سهم ماده غذایی مورد نظر را تعیین  های گذاری فرآورده

 گرم  222

ه سهم های مواد غذایی ضمیمه،سهمی : در صورتی که برای ماده غذایی مورد نظر در جدول اطالعاتی انداز1ذکر ت

میلی لیتر برای مواد غذایی مایع در  111گرم برای مواد غذایی جامد و  111یین نشده بود اندازه سهم را برابر با تع

 نظر می گیریم.

  تعیین مقادیر پروتئین،اسید چرب اشباع ،نمک یا سدیم در هر سهم از ماده غذایی دوم :مرحله 

مقادیر  در بخش اطالعات تغذیه ای جدول حقایق تغذیه ای ، ماده غذایی لزوم درج مقادیر در هر سهم با توجه به

 را ()بر حسب میلی گرم میا سدی  )بر حسب گرم( و نمک  )بر حسب گرم( چرب اشباع،اسید  )بر حسب گرم( پروتئین

 .تعیین می کنیم مورد نظر ر سهم ماده غذاییدر ه

مقادیر سدیم به میلی گرم یا  و نمک به گرممقادیر : محتوای سدیم موجود در مواد غذایی می تواند در دو قالب 1تذکر 

  در جدول حقایق تغذیه ای گزارش گردد.

 NRVدرصد و تعیین  ر ستون ورودی اطالعات نرم افزاروارد نمودن مقادیر در هر سهم مواد  غذایی د  مرحله سوم :

 سدیم را در ستون ورودی اطالعات نرم افزار  یامقادیر در هر سهم ماده غذایی را برای پروتئین،اسید چرب اشباع،نمک 

  ه کلیک می نماییم:موده و سپس بر روی گزینه محاسبن  دارو

ستون ورودی اطالعات 

 نرم افزار



بعد از وارد نمودن اطالعات و کلیک بر روی گزینه محاسبه نرم افزار مقادیر مرجع مواد مغذی را بر حسب درصد )درصد 

NRV )   بدست می آورد.  در ستون خروجی اطالعاتیک از  آیتم ها ، را برای هر 

 

  ( در جدول حقایق تغذیه ای NRVدن مقادیر درصد ماده مغذی )درصد مووارد نچهارم :  مرحله

 خروجیستون 

 اطالعات نرم افزار

03 

4 

51 303  

4 

51 

برای سایر مواد مغذی ) چربی کل،کربوهیدرات کل،قند و اسید چرب ترانس تاکنون مقادیر مرجع مواد مغذی تعیین نشده است ،بنابراین تنها  تذکر :

 **باید عالمت  NRVدرصد  امقدار مرجع ماده مغذی ی تون درصدسدرج مقادیر این مواد بر حسب گرم در ستون اطالعات تغذیه ای کافی بوده و در 

 گذاشته شود .


