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PHỤ LỤC 2B                                                                                                                                                                                                                                                                      

MỨC SỬ DỤNG TỐI ĐA PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG THỰC PHẨM                                        

CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN  

CODEX STAN 192-1995 (2018)                                  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT  ngày 30 tháng 8 năm 2019) 

 

 

CURCUMIN 

INS Tên phụ gia   

100(i) Curcumin     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

150  

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

300 554, 568 

Kẹo cao su 300 554 

Đồ gia vị 500  

Bánh nướng nhỏ  200 557 

Đồ uống có hương vị (không bao gồm sản phẩm 

sữa sô cô la, đồ uống từ sữa có hương vị và các 

sản phẩm malt) 

100 556 

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (không 

bao gồm dạng mặn đùn hoặc mặn phồng)  

100 553 

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (dạng 

mặn đùn hoặc mặn phồng)  

200 553 

        

TURMERIC 

INS Tên phụ gia   

100(ii) Turmeric     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

GMP 568 

Kẹo cao su GMP  
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TARTRAZINE 

INS Tên phụ gia   

102 Tartrazin     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...) 

GMP  

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

GMP  

Sản phẩm cacao, sô cô la  GMP  

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

300 554, 568 

Kẹo cao su 300 555 

Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột 

(VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột 

sắn...) 

150 556 

Bánh quy giòn trừ bánh có đường 200 557 

Bánh ngọt, bánh quy và bánh nướng (dạng bánh 

trứng hoặc bánh nhân hoa quả) 

200 557 

Thực phẩm bổ sung GMP  

Đồ uống không cồn GMP  

Đồ gia vị  500 552 

        

AZORUBINE (CARMOISINE) 

INS Tên phụ gia   

122 Azorubin (Carmoisin)     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...)  

150 556 

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

50  

 

 

 



3 
 

ERYTHROSINE 

INS Tên phụ gia   

127 Erythrosin     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...) 

GMP  

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

GMP  

Mứt, thạch, mứt quả GMP  

Xúc xích GMP 565 

        

CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS, COPPER  

COMPLEXES 

INS Tên phụ gia   

141(i) Phức đồng clorophyll    

141(ii) Phức đồng clorophyllin (muối natri, kali của nó)   

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay 

(không bao gồm ngũ cốc ăn sáng ép đùn, dạng 

phồng và/ hoặc ngũ cốc ăn sáng có vị trái cây) 

GMP  

        

CARAMEL I - PLAIN CARAMEL 

INS Tên phụ gia   

150a Caramen nhóm I (caramen nguyên 

chất) 

    

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cà phê hòa tan GMP  
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CARAMEL II - SULFITE CARAMEL 

INS Tên phụ gia   

150b Caramen nhóm II (caramen sulfit)     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao 

năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ 

uống đặc biệt khác 

GMP 556 

        

VEGETABLE CARBON  

INS Tên phụ gia   

153 Carbon thực vật     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sữa lên men có hương bao gồm sản phẩm đã qua 

xử lý nhiệt 

GMP 556 

Đá thực phẩm GMP 553 

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

GMP 554, 568 

Kẹo cao su GMP 555 

Ngũ cốc dạng sợi GMP  

Bánh nướng nhỏ  GMP  

        

BROWN HT 

INS Tên phụ gia   

155 Brown HT     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...) 

150 556 

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

50  

Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay 

thế sô cô la 

150 554 
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Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

150 554, 568 

Kẹo cao su 300 555 

Nước chấm và các sản phẩm tương tự (không bao 

gồm sản phẩm từ cà chua) 

500 550 

    

ANNATTO EXTRACT, BIXIN BASED 

INS Tên phụ gia   

160b(i) Chất chiết xuất từ annatto, bixin based     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay 25  

Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản 

phẩm tương tự 

GMP  

Đồ gia vị GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự, nước sốt 

dạng nhũ tương 

GMP  

Sô cô la GMP  

    

ANNATTO EXTRACT, NORBIXIN - BASED 

INS Tên phụ gia   

160b(ii) Chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based   

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay 25  

Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản 

phẩm tương tự 

GMP  

Đồ gia vị GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự, nước sốt 

dạng nhũ tương 

GMP  

Sô cô la GMP  
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PAPRIKA OLEORESIN 

INS Tên phụ gia   

160c(i) Paprika oleoresin     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

GMP 554, 568 

Kẹo cao su GMP 555 

Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay GMP  

Đồ gia vị GMP 552 

Nước chấm và các sản phẩm tương tự GMP  

Ngũ cốc dạng sợi GMP  

Bánh nướng nhỏ  GMP  

Xúc xích, pate, terrine GMP  

Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (VD: vỏ 

bọc xúc xích) 

GMP  

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (từ thân 

củ, rễ, hạt họ đậu) 

GMP 553 

    

LUTEIN FROM TAGETS ERECTA  

INS Tên phụ gia   

161b(i) Lutein từ Tagetes erecta     

  
  

Nhóm thực phẩm 
ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sữa lên men có hương vị 150 556 

Đá thực phẩm 150  

Các sản phẩm kẹo khác bao gồm kẹo ngọt làm 

thơm mát hơi thở (không bao gồm sản phẩm rau 

quả ướp đường) 

300 554 

Rau quả ướp đường 200 554 

Kẹo cao su 300 555 

Bánh nướng nhỏ 200 557 

Đồ gia vị (chỉ áp dụng cho các loại gia vị 

(seasonings) như bột ca-ri, tandoori) 

500 552 

Nước chấm và các sản phẩm tương tự (không bao 

gồm sản phẩm nước chấm từ cà chua) 

500 550 
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Đồ uống có hương vị (không áp dụng đối với sản 

phẩm sữa sô cô la và sản phẩm từ Malt) 

100 556 

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (không 

bao gồm snack mặn đùn hoặc mặn phồng) 

100 553 

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (chỉ áp 

dụng đối với snack mặn đùn hoặc mặn phồng) 

200 553 

    

GRAPE SKIN EXTRACT 

INS Tên phụ gia   

163(ii) Chất chiết xuất vỏ nho     

  
  

Nhóm thực phẩm 
ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Phomat chưa ủ chín GMP  

Phomat ủ chín GMP  

Whey phomat GMP  

Các sản phẩm tương tự sữa, bao gồm các sản 

phẩm tạo màu trắng cho đồ uống 

GMP  

Quả khô GMP  

Mostarda di frutta  GMP  

Sản phẩm chế biến từ quả vả rau, củ trừ mứt quả GMP 558 

Ngũ cốc ăn sáng có hương vị trái cây 200  

Ngũ cốc dạng sợi GMP  

Bột nhão  GMP  

Các sản phẩm ngũ cốc đã chế biến hoặc làm chín GMP  

Bánh nướng nhỏ  GMP  

Đồ gia vị  như bột ca-ri, tandoori GMP  

Sản phẩm protein, không bao gồm các sản phẩm 

tương tự sữa và các sản phẩm tạo màu trắng cho 

đồ uống 

GMP  

Rượu mật ong GMP  

Đồ ăn tráng miệng GMP 567 

Rượu vang nho  GMP  

    

ANTHOCYANINS  

INS Tên phụ gia   

163(iii)  Chất chiết xuất từ quả lý chua đen   

163(iv) Màu ngô tím   
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163(vi) Chất chiết xuất từ cà rốt đen   

163(vii)  Màu khoai lang tím   

163(viii) Màu củ cải đỏ     

  
  

Nhóm thực phẩm 
ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sữa lên men có hương vị GMP 556 

Sữa tách nước (không bao gồm sản phẩm không 

bổ sung hương vị) 

GMP  

Sản phẩm cream có hương vị  GMP  

Phomat chưa ủ chín có hương vị GMP  

Phomat ủ chín vân đỏ (marbled cheese) GMP  

Bề mặt của phomat ủ chín GMP  

Whey phomat GMP  

Phomat đã qua chế biến có hương vị GMP  

Các sản phẩm tương tự phomat chưa ủ chín có 

hương vị và sản phẩm vân đỏ 

GMP  

Các sản phẩm tương tự sữa, bao gồm các sản 

phẩm tạo màu trắng cho đồ uống 

GMP  

Đá thực phẩm GMP 553 

Quả khô GMP 558 

Quả và rau, củ ngâm dấm, dầu hoặc nước muối GMP 559 

Quả đóng hộp hoặc đóng chai GMP 558 

Sản phẩm chế biến từ quả vả rau, củ trừ mứt quả GMP 560 

Mứt, thạch, mứt quả GMP 561 

Các sản phẩm từ quả và rau, củ dạng nghiền GMP 562 

Các sản phẩm kẹo khác bao gồm kẹo ngọt làm 

thơm mát hơi thở  

GMP 554 

Kẹo cao su GMP 555 

Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm, lớp phủ bề 

mặt và nhân, trừ các loại nhân từ trái cây  

GMP 555 

Ngũ cốc ăn sáng (trừ  ngũ cốc ăn sáng ép đùn, 

dạng phồng và/ hoặc ngũ cốc ăn sáng có vị trái 

cây) 

GMP  

Ngũ cốc ăn sáng có hương vị trái cây 200 563 

Ngũ cốc dạng sợi GMP  

Bột nhão  GMP  

Các sản phẩm ngũ cốc đã chế biến hoặc làm chín GMP  
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Bánh nướng nhỏ  GMP  

Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (không 

bao gồm lớp bọc bên ngoài của pasturmas)  

GMP  

Cá và sản phẩm thủy sản đã nấu chín bao gồm 

nhuyễn thể, giáp xác, da gai (chỉ áp dụng cho 

surimi và sản phẩm tương tự, sản phẩm thay thế 

cá hồi, sản phẩm cá và giáp xác nghiền, giáp xác 

chuẩn bị chế biến, cá xông khói)  

GMP  

Trứng cá (không bao gồm trứng cá đuối muối) GMP  

Đồ gia vị  như bột ca-ri, tandoori GMP 552 

Mù tạt GMP  

Viên xúp và nước thịt GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự (không bao 

gồm nước chấm từ cà chua) 

GMP  

Salad và mứt phết bánh sandwich GMP  

Sản phẩm protein, không bao gồm các sản phẩm 

tương tự sữa và các sản phẩm tạo màu trắng cho 

đồ uống 

GMP  

Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, 

ngoại trừ các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 

sơ sinh và trẻ nhỏ với mục đích y tế đặc biệt 

GMP  

Thực phẩm dinh dưỡng với mục đích  giảm cân GMP   

Thực phẩm dành cho người dị ứng với gluten GMP  

Đồ uống có hương vị (Không bao gồm sữa sôcôla 

và các sản phẩm từ malt) 

GMP 556 

Rượu táo, lê (Không bao gồm cidre bouché) GMP  

Rượu vang hoa quả và các dòng sản phẩm made 

wine (Không bao gồm wino owocowe markowe) 

GMP  

Rượu mật ong GMP  

Rượu mạnh chưng cất có hàm lượng cồn trên 

15% 

GMP  

Rượu vang có hương vị (chỉ áp dụng cho 

Americano) 

GMP  

Sản phẩm cocktail từ rượu vang có hương vị GMP  

Đồ uống có cồn khác, bao gồm sản phẩm đồ uống 

hỗn hợp từ đồ uống có cồn với đồ uống không 

cồn và sản phẩm đồ uống có hàm lượng cồn nhỏ 

hơn 15 % 

GMP  
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Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột  GMP 553 

Quả hạch đã qua chế biến GMP  

Đồ ăn tráng miệng GMP 556, 567 

Thực phẩm bổ sung dạng rắn bao gồm dạng viên 

nang, dạng viên nén và những dạng tương tự, 

không bao gồm sản phẩm dạng nhai 

GMP 551 

Thực phẩm bổ sung dạng lỏng GMP  

Thực phẩm bổ sung dạng syrup hoặc dạng nhai GMP 551 

        

RED CABBAGE COLOUR  

INS Tên phụ gia   

163(v) Màu bắp cải đỏ     

    

 Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga và bánh 

hạnh nhân 

GMP 568 

Kẹo cao su GMP  

Sữa lên men có hương vị GMP 556 

Sữa tách nước (không bao gồm sản phẩm không 

bổ sung hương vị) 

GMP  

Sản phẩm cream có hương vị  GMP  

Phomat chưa ủ chín có hương vị GMP  

Phomat ủ chín vân đỏ (marbled cheese) GMP  

Bề mặt của phomat ủ chín GMP  

Phomat whey GMP  

Phomat đã qua chế biến có hương vị GMP  

Các sản phẩm tương tự phomat chưa ủ chín có 

hương vị và sản phẩm vân đỏ 

GMP  

Các sản phẩm tương tự sữa, bao gồm các sản 

phẩm tạo màu trắng cho đồ uống 

GMP  

Đá thực phẩm GMP 553 

Quả khô GMP 558 

Quả và rau, củ ngâm dấm, dầu hoặc nước muối GMP 559 

Quả đóng hộp hoặc đóng chai GMP 558 

Sản phẩm chế biến từ quả vả rau, củ trừ mứt quả GMP 560 

Mứt, thạch, mứt quả GMP 561 

Các sản phẩm từ quả và rau, củ dạng nghiền GMP 562 
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Các sản phẩm kẹo khác bao gồm kẹo ngọt làm 

thơm mát hơi thở  

GMP 554 

Kẹo cao su GMP 555 

Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm, lớp phủ bề 

mặt và nhân, trừ các loại nhân từ trái cây  

GMP 555 

Ngũ cốc ăn sáng (trừ  ngũ cốc ăn sáng ép đùn, 

dạng phồng và/ hoặc ngũ cốc ăn sáng có vị trái 

cây) 

GMP  

Ngũ cốc ăn sáng có hương vị trái cây 200 563 

Sợi ngũ cốc GMP  

Bột nhão  GMP  

Các sản phẩm ngũ cốc đã chế biến hoặc làm chín GMP  

Bánh nướng nhỏ  GMP  

Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (không 

bao gồm lớp bọc bên ngoài của pasturmas)  

GMP  

Cá và sản phẩm thủy sản đã nấu chín bao gồm 

nhuyễn thể, giáp xác, da gai (chỉ áp dụng cho 

surimi và sản phẩm tương tự, sản phẩm thay thế 

cá hồi, sản phẩm cá và giáp xác nghiền, giáp xác 

chuẩn bị chế biến, cá xông khói)  

GMP  

Trứng cá (không bao gồm trứng cá đuối muối) GMP  

Đồ gia vị  như bột ca-ri, tandoori GMP 552 

Mù tạt GMP  

Viên xúp và nước thịt GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự (không bao 

gồm nước chấm từ cà chua) 

GMP  

Salad và mứt phết bánh sandwich GMP  

Sản phẩm protein, không bao gồm các sản phẩm 

tương tự sữa và các sản phẩm tạo màu trắng cho 

đồ uống 

GMP  

Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, 

ngoại trừ các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 

sơ sinh và trẻ nhỏ với mục đích y tế đặc biệt 

GMP  

Thực phẩm dinh dưỡng với mục đích giảm cân GMP   

Thực phẩm dành cho người dị ứng với gluten GMP  

Đồ uống có hương vị (không bao gồm sữa sôcôla 

và các sản phẩm từ malt) 

GMP 556 

Rượu táo, lê (không bao gồm cidre bouché) GMP  
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Rượu vang hoa quả và các dòng sản phẩm made 

wine (không bao gồm wino owocowe markowe) 

GMP  

Rượu mật ong GMP  

Rượu mạnh chưng cất có hàm lượng cồn trên 

15% 

GMP  

Rượu vang có hương vị (chỉ áp dụng cho 

Americano) 

GMP  

Sản phẩm cocktail từ rượu vang có hương vị GMP  

Đồ uống có cồn khác, bao gồm sản phẩm đồ uống 

hỗn hợp từ đồ uống có cồn với đồ uống không 

cồn và sản phẩm đồ uống có hàm lượng cồn nhỏ 

hơn 15 % 

GMP  

Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột  GMP 553 

Quả hạch đã qua chế biến GMP  

Đồ ăn tráng miệng GMP 556, 567 

Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất (dạng 

rắn bao gồm dạng viên nang, dạng viên nén và 

những dạng tương tự, không bao gồm sản phẩm 

dạng nhai) 

GMP 551 

Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất (dạng 

lỏng) 

GMP  

Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất (dạng 

syrup hoặc dạng nhai) 

GMP 551 

        

GARDENIA YELLOW 

INS Tên phụ gia   

164 Gardenia yellow     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Kẹo trái cây 300  

Các sản phẩm cacao, sô cô la và các sản phẩm sô 

cô la (bao gồm sô cô la và các sản phẩm sô cô la 

có bổ sung bơ cacao) và kẹo 

300  

Mì tươi 1000  

Mì khô 300  

Mì ống, mì sợi đã được làm chín và các sản phẩm 

tương tự 

1000  
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Các sản phẩm bột ướt và chưa qua chế biến (ví 

dụ: mì, bánh bao, “wonton” và "shuomai") 

1000  

Các sản phẩm từ tinh bột ở dạng khô chưa nấu 

chín 

300  

Các sản phẩm bột gạo ăn liền 1500  

Nhân bánh từ ngũ cốc 1500  

Bánh ngọt 900  

Bánh quy 1500  

Bánh xốp 300  

Nhân và bột phủ bề mặt cho bánh 1000  

Nước rau, quả ép 300  

Nước ép rau, quả có chứa thịt quả, rau, củ 300  

Nước giải khát đông lạnh (trừ đá thực phẩm) 300  

Đồ uống dạng rắn 1500  

Đồ uống hương trái cây 300  

Bơ thực vật và các sản phẩm tương tự (ví dụ: bơ 

và bơ thực vật hỗn hợp) 

1500  

Trái cây được làm bóng 300  

Rau, củ lên men 1500  

Quả hạch và hạt chiên 1500  

Quả hạch và hạt đóng hộp 1500  

Thạch quả (đối với bột thạch quả, liều lượng sử 

dụng được tăng lên theo tỉ lệ của hỗn hợp chế 

biến) 

300  

Các sản phẩm thịt đã nấu chín (sản phẩm thịt gia 

cầm đã nấu chín) 

1500  

Đồ gia vị (trừ muối và các sản phẩm tương tự 

muối) 

1500  

Nước chấm trong (VD: nước mắm) GMP  

Rượu vang hỗn hợp 300  

    

TANNIC ACID (TANNINS) 

INS Tên phụ gia 

181 Acid tannic (Tannin) 

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Rượu vang nho   GMP  
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POTASSIUM SORBATE 

INS Tên phụ gia   

202 Kali sorbat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

GMP  

        

SODIUM BENZOATE 

INS Tên phụ gia   

211 Natri benzoat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước tương 1000  

    

    

NISIN 

INS Tên phụ gia 

234 Nisin     

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước tương, tương cà chua 10  

        

SODIUM NITRIT 

INS Tên phụ gia   

250 Natri nitrit     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Xúc xích và thịt viên tiệt trùng 100 565 

Xúc xích và thịt viên đã xử lý nhiệt (không bao 

gồm sản phẩm tiệt trùng) 

150 565 
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SODIUM NITRATE 

INS Tên phụ gia   

251 Natri nitrat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Xúc xích 200  

    

SODIUM DEHYDROACETATE 

INS Tên phụ gia   

266 Natri dehydroacetat    

     

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Phomat đã qua chế biến 500  

Bơ  500  

        

LACTIC ACID, L-, D- and DL- 

INS Tên phụ gia   

270 Acid lactic (L-, D- và DL-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

Rượu vang nho 4000  

        

MALIC ACID, DL- 

INS Tên phụ gia   

296 Acid malic (DL-)     

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

Rượu vang nho 4000  

        

ASCORBIC ACID, L- 

INS Tên phụ gia   

300 Acid ascorbic (L-)     

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

Rượu vang nho 250  
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TOCOPHEROL, D-ALPHA 

INS Tên phụ gia   

307a d-alpha-Tocopherol     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống 

thảo dược và các loại đồ uống nóng từ ngũ cốc, 

trừ đồ uống từ cacao 

GMP  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 

12 tháng tuổi 

10 566 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y 

tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi 

10 566 

Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất GMP  

        

TOCOPHEROL CONCENTRATE, MIXED 

INS Tên phụ gia   

307b Tocopherol concentrate (dạng hỗn 

hợp) 

    

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước chấm và các sản phẩm tương tự GMP  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 

12 tháng tuổi 

10 566 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y 

tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi 

10 566 

Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất GMP  

    

ERYTHORBIC ACID (ISOASCORBIC ACID) 

INS Tên phụ gia   

315 Acid erythorbic (acid isoascorbic)     

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

Rượu vang nho 250  
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POTASSIUM LACTATE 

INS Tên phụ gia   

326 Kali lactat     

  
  

Nhóm thực phẩm  ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cá và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến bao 

gồm nhuyễn thể, giáp xác 

GMP  

        

CITRIC ACID 

INS Tên phụ gia   

330 Acid citric     

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

    
Rượu vang nho 1000  

        

DISODIUM MONOHYDROGEN CITRATE 

INS Tên phụ gia   

331(ii) Dinatri monohydro citrat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cà phê uống liền có hương vị và sản phẩm tương 

tự cà phê, chè có hương vị, đồ uống từ thảo dược 

hoa quả 

GMP  

        

TARTARIC ACID, L (+) -  

INS Tên phụ gia   

334 Acid tartaric, L(+)-     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Rượu vang nho  GMP  
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PHOSPHORIC ACID 

INS Tên phụ gia   

338 Acid phosphoric     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Mứt, thạch, mứt quả GMP  

        

PHOSPHATES 

INS Tên phụ gia   

339(i) Natri dihydro phosphat   

339(ii) Dinatri hydro phosphat   

339(iii) Trinatri phosphat   

340(i) Kali dihydro phosphat   

340(ii) Dikali hydro phosphat   

340(iii) Trikali hydro phosphat     

    

Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

    

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn 

bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

1000 564, 566 

        

CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 

INS Tên phụ gia   

341(i) Calci dihydro phosphat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Bột 2500 564 

    

METATARTARIC ACID  

INS Tên phụ gia 

353 Acid metatartaric 

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Rượu vang nho   GMP  
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SUCCINIC ACID 

INS Tên phụ gia   

363 Acid succinic      

    
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Viên xúp và nước thịt GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự GMP  

Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống 

thảo dược và các loại đồ uống nóng từ ngũ cốc, 

trừ đồ uống từ cacao 

GMP  

Đồ uống cô đặc từ nước có hương vị (dạng rắn 

hoặc lỏng) 

GMP  

        

DISODIUM SUCCINAT 

INS Tên phụ gia   

364(ii) Dinatri succinat     

    
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Gia vị GMP  

        

ROSEMARY EXTRACT 

INS Tên phụ gia   

392 Chiết xuất hương thảo     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sản phẩm phết từ chất béo, sản phẩm phết từ chất 

béo sữa và sản phẩm phết hỗn hợp 

100  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự 100  

        

GUM ARABIC (ACACIA GUM) 

INS Tên phụ gia   

414 Gôm arabic     

    
Nhóm thực phẩm ML (mg/l) Ghi chú 

Rượu vang nho 300  
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POLYOXYETHYLEN (20) SORBITAN MONOSTEARATE 

INS Tên phụ gia   

435 Polyoxyethylen (20) sorbitan monostearat   

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Mứt, thạch, mứt quả GMP  

        

DISODIUM DIPHOSPHATE 

INS Tên phụ gia   

450(i) Dinatri diphosphat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Bột 2500  

    

YEAST MANNOPROTEINS 

INS Tên phụ gia 

455 Mannoprotein của nấm men     

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Rượu vang nho   GMP  

        

SODIUM CACBOXYMETHYL CELLULOSE 

INS Tên phụ gia   

466 Natri carboxymethyl cellulose     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Tinh bột  GMP  

Rượu vang nho 100  
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SODIUM CARBONXYMETHYL CELLULOSE, ENZYMATICALLY 

HYDROLYZED 

INS Tên phụ gia   

469 Natri carboxymethyl cellulose, thủy phân bằng 

enzym 

  

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cà phê uống liền có hương vị và sản phẩm tương 

tự cà phê, chè có hương vị, đồ uống từ thảo dược 

hoa quả 

GMP  

    

MONO- AND DI-GLYCERIDES OF FATTY ACIDS 

INS Tên phụ gia 

471 Mono và diglycerid của các acid béo     

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Dầu và chất béo thực vật (không bao gồm dầu ô 

liu và dầu nguyên chất)  

10000  

        

SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS 

INS Tên phụ gia   

473 Este của sucrose với các acid béo     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Trà matcha sữa GMP  

Nước gạo GMP  

        

SUCROGLYCERIDES 

INS Tên phụ gia   

474 Sucroglycerid     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Các sản phẩm tương tự cream bột  5000  
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POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS 

INS Tên phụ gia   

475 Este của polyglycerol với các acid béo     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Dầu và chất béo thực vật  GMP  

        

POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERESTERIFIED 

RICINOLEIC ACID 

INS Tên phụ gia   

476 Este của polyglycerol với acid ricinoleic   

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Sản phẩm cacao và sô cô la 5000  

    

SODIUM STEAROYL LACTYLATE 

INS Tên phụ gia   

481(i) Natri stearoyl lactylat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Dầu và chất béo thực vật 10000  

Bột pha chế đồ uống nóng 2000  

    

SORBITAN TRISTEARAT 

INS Tên phụ gia 

492 Sorbitan tristearat     

  
Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Dầu và chất béo thực vật  10000  
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SODIUM BICARBONATE 

INS Tên phụ gia   

500(ii) Natri hydro carbonat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước suối và nước soda GMP  

        

POTASSIUM HYROGEN CARBONATE 

INS Tên phụ gia   

501(ii) Kali hyro carbonat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống 

thảo dược và các loại đồ uống nóng từ ngũ cốc, 

trừ đồ uống từ cacao 

GMP  

        

POTASSIUM HYDROGEN SULFAT  

INS Tên phụ gia   

515(ii) Kali hydro sulfat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Các nhóm thực phẩm tại Phụ lục 3 GMP  

  
  

CALCIUM SULFATE 

INS Tên phụ gia   

516 Calci sulfat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Chả cá, cá viên, tôm viên, chả mực GMP  
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4 - HEXYL RESORCINOL 

INS Tên phụ gia   

586 4-hexylresorcinol     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Giáp xác, nhuyễn thể đông lạnh, đông sâu 2  

        

ALANINE, DL - 

INS Tên phụ gia   

639 DL-Alanin      

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước chấm và các sản phẩm tương tự 10000  

        

GLYCIN 

INS Tên phụ gia   

640 Glycin      

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay GMP  

Đồ gia vị GMP  

Viên xúp và nước thịt GMP  

Nước chấm và các sản phẩm tương tự GMP  

        

OXIDISED POLYETHYLENE WAX 

INS Tên phụ gia   

E914 Sáp oxidised polyethylene     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Quả tươi đã xử lý bề mặt GMP 569 
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CALCIUM PEROXIDE 

INS Tên phụ gia   

930 Calci peroxyd     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Bột mỳ để sản xuất bánh mỳ 75  

        

ACESULFAME POTASSIUM 

INS Tên phụ gia   

950 Acesulfam kali     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước tương 350  

        

ASPARTAME 

INS Tên phụ gia   

951 Aspartam     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Nước tương 350  

        

SODIUM POLYACRYLATE 

INS Tên phụ gia   

1210 Natri polyacrylat     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Mì ống, mì sợi đã được làm chín và các sản phẩm 

tương tự  

2000  
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DISTARCH PHOSPHATE 

INS Tên phụ gia   

1412 Distarch phosphat      

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Chả cá, cá viên, tôm viên, chả mực GMP  

        

STARCH ACETATE ESTERIFIED WITH VINYL AXETAT 

INS Tên phụ gia   

1421 Starch acetate este hóa với vinyl 

acetate 
    

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...) 

GMP  

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

GMP  

        

PROPYLENE GLYCOL 

INS Tên phụ gia   

1520 Propylen glycol     

    

Nhóm thực phẩm ML 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Đồ tráng miệng từ sữa  (VD: bánh putđinh, sữa 

chua quả hoặc có hương liệu...) 

GMP  

Đá thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh 

và kem trái cây 

GMP  

Đồ gia vị GMP  

Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương 

cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) 

GMP  

    

 


