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ើចំណីអាហារស

ម្រាប់អាហារលេចខ្ចប់

អាហារលេចខ្ចប់ម្ររូេតរដាក់ស្លាកសញ្ញា។ អាហារម្ររូេបានលេចខ្ចប់ម្របសិនលបើកតនាងផ
កំបុង លកស ខ្ចប់ឬកាបូប ល
យងចាស់នូេអ្វីត

ើយល្វើសម្រាប់បំលរើលសវាកមមខ្ួនឯង។
ា
ស្លាកសញ្ញាលៅល

ិរអាហារម្រចកផ

ិរផ

ដាក់កុង
ន ប

ើកញ្ចប់អាហារម្របាប់អ្នកលម្របើម្របាស់

ានលៅកនុងកញ្ចប់។ ព័រ៌ានអ្ំពីស្លាកសញ្ញាកញ្ចប់អាហារម្ររូេតរសរលសរជាភាស្លអ្ង់លលាស។

ស្លាកសញ្ញាអាហារាន ៥ តផនក៖
•
•
•
•
•

អ្រតសញ្ញាណ (ល្មោះអាហារ)
បរ ិាណទមងន់សុទធ

បញ្ជ ីលម្រលឿងផសំ រួមទំងស្លរធារុត

ល្មោះ និងអាសយដាានអាជ្ីេកមម

ល្វើឲ្យានម្របរិកមមសំខាន់ៗ

តារាងអាហាររូបរថមភ

ផ្ទំងបង្ហាញព័រ៌ានសំខាន់ៗ (PDP)
ផ្ទំងបង្ហាញព័រ៌ានសំខាន់ៗ (PDP) លឺជាតផនកត
លមើ

លៅលព

លៅខាងមុខ្កញ្ចប់ ល

ទិញ។ រួមទំងអ្រតសញ្ញាណ និងបរ ិាណទមងន់សុទធលៅល

ើយអ្រិថិជ្នង្ហយស្សួ

ើ PDP ។

ពិនិរយ

អ្រតសញ្ញាណ
អ្រតសញ្ញាណលឺជាល្មោះទូលៅឬ្មមតាត
•
•
•

លម្របើល្មោះត

ទុកចិរតននផ

មិនល្វើឲ្យានការភាន់ម្រចឡំ។

លម្របើអ្កសរ្ំៗ និង ិរលមម។
ដាក់ល្មោះលៅចំកណ្ត
ត

ននស្លាកសញ្ញា។

ិរផ

ល

ោះ។ ការដាក់ល្មោះាកយីលហាជាការសម័ម្រលចិរត។

បរ ិាណទមងន់សុទធ
បរ ិាណទមងន់សុទធលឺជាចំនួនអ្បបបរាននអាហារត
និងសាភរលេចខ្ចប់លឡើយ។
•

ានលៅកនុងកញ្ចប់ លដាយមិនរាប់បញ្ូច

ដាក់បង្ហាញបរ ិាណទមងន់សុទធ ូចជា ទមងន់ (សម្រាប់ម្របលេទរ ឹង ឬរ ឹងពាក់កណ្ត
ត
(សម្រាប់អាហាររាេ) ឬចំនួនម្រាប់ (កនុងស្លថនភាពកំណរ់)។
o ឧទ

•

ទមងន់ននកញ្ចប់

) ចំណុោះ

រណ៍៖ ទមងន់សុទធ 12 OZ; 64 FL OZ; ចំនួន 6 ម្រាប់។

ដាក់លៅតផនកខាងលម្រកាមនន PDP លដាយាមនព័រ៌ានលផសងលទៀរលៅជាប់ ឬលៅលម្រកាម។

ផ្ទំងព័រ៌ាន
ផ្ទំងព័រ៌ានជា្មមតាដាក់លៅខាងស្លតំ PDP ។ រួមបញ្ូច
រាងអាហារូបរថមភលៅល

ើផ្ទំងព័រ៌ាន។

បញ្ជីលម្រលឿងផសំ ល្មោះអាជ្ីេកមម និងអាសយដាាន និងតា

បញ្ជីលម្រលឿងផសំ
រាយពីលម្រលឿងផសំទំងអ្ស់តាមល្មោះទូលៅឬ្មមតា។
•

រាយពីលម្រលឿងផសំទំងអ្ស់តាម

ំដាប់ចុោះ (ពីលម្រចើនលៅរិច) លដាយទមងន់។ ម្របសិនលបើរិចជាង 2% ភាលរយ

លដាយទមងន់ លម្រលឿងផសំអាចម្ររូេបានបង្ហាញលៅចុងបញ្ចប់ននតារាង លដាយបញ្ញ
ជ ក់ថា "ាន 2% ឬរិចជាង

•

•

រួមទំងលម្រលឿងផសំរងទំងអ្ស់។ ឧទ

រណ៍៖ លមៅ (លមៅស្សូេស្ល

ជារិត ក បូតាសយូម េ ីតាមុីនស្លយអាមុីន េ ីតាមុីនរាយបូល

េា ិន) ។

រួមទំងស្លរធារុលីមីសម្រាប់រកាទុក និងពណ៌អាហារលៅតាម

ស្លរធារុត

ី លមៅ អាសុីរណ្តអាសុីន

ំដាប់ចុោះ (ពីលម្រចើនលៅរិច) លដាយទមងន់។

ល្វើឲ្យអាហារានម្របិរកមមសំខាន់ៗ

ការដាក់ស្លាកសញ្ញាស្លរធារុត
កស្លរធារុត

ីស លមៅស្សូេបា

។"

ល្វើឲ្យានម្របរិកមមរម្រមូេឲ្យានសម្រាប់ផ

ិ រផ

ចំណីអាហារលេចខ្ចប់ត

ានផទុ

ល្វើឲ្យអាហារានម្របិរកមមសំខាន់ៗចំនួនម្របាំបីម្របលេទ៖ ទឹកលដាោះលា សុរ ពពួកសរវសមុម្រទសំបករ ឹង

ម្រាប់្ញ្ា ជារិ សតណតក ី ស្សូេស្ល
កំណរ់តាមល្មោះនូេស្លរធារុត
ផសំ។ លនោះម្ររូេតររួមបញ្ូច

ី និងសតណតក។

ល្វើឲ្យអាហារានម្របរិកមមខាន់ៗលៅកនុងផ

នូេម្របូលរអ្ុីនត

លម្របើជ្លម្រមើសណ្តមួយខាងលម្រកាម៖

ទទួ

បានពីស្លរធារុត

ិ រផ

ត

ជាតផនកមួយននបញ្ជីលម្រលឿង

ល្វើឲ្យអាហារានម្របរិកមមខាន់ៗ។

1. រាយល្មោះទូលៅឬ្មមតាននម្របេពអាហារ ប ទ ប់មកានល្មោះស្លរធារុត
កនុងេង់ម្រកចក។ ឧទ

រណ៍៖ លមៅ (ស្សូេស្ល

ល្វើឲ្យអាហារានម្របរិកមមលៅ

ី) កាកទឹកលដាោះលា (ទឹកលដាោះលា) ។

ឬ

2. ប ទ ប់ពីបញ្ជ ីលម្រលឿងផសំ សូមដាក់ពាកយ “ាន៖” អ្មលដាយស្លរធារុត
ាន៖ ស្សូេស្ល

ល្វើឲ្យអាហារានម្របរិកមម។ ឧទ

ី ទឹកលដាោះលា។

សម្រាប់ម្រាប់្ញ្ា ជារិ បង្ហាញពីម្របលេទម្រាប់ ្ញ្ា ជារិឲ្យបានចាស់។ ឧទ

រណ៍៖ ម្រាប់អា

មុង

រណ់៍ ៖ ម្ររីវា

សម្រាប់ម្ររី ឬពពួកសរវសមុម្រទសំបករ ឹង បង្ហាញពីម្របលេទសរវឲ្យចាស់លាស់។ ឧទ
បងកង។

រណ៍៖

ូង ម្រាប់ពីលខ្ន។

់ឡាយ បង្ហារ

ល្មោះ និងអាសយដាានអាជ្ីេកមម
ដាក់ល្មោះអាជ្ីេកមម ទីម្រកុង រ ា និងល

ខ្

សុីបកូ

អាជ្ីេកមមមិនម្ររូេបានចុោះបញ្ជីលៅកនុងលសៀេលៅតណ
ម្របសិនលបើល្មោះត
រផ

ិរចំលពាោះផ

បានផត

ិរផ

់មិនតមនជាអ្នកផ

។ ឧទ

រណ៍៖ “ផ

របស់អ្នក

ុនផ

ិរ អ្នកលេចខ្ចប់ ឬអ្នកតចកចាយ។ ម្របសិនលបើ

ំទូរស័ពទបចចុបបននសម្រាប់ទីម្រកុងលទ សូមបញ្ូច

ិរពិរម្របាក លទ សូមបញ្ញ
ជ ក់ផងត រពីទំ

ិរសម្រាប់” ឬ “តចកចាយលដាយ។”

អាសយដាានផាូេ។

ក់ទំនងននកា

តារាងអាហាររូបរថមភ
លព

ខ្ាោះរម្រមូេឲ្យានផ្ទំងតារាងអាហាររូបរថមភ។ អាហារលេចខ្ចប់ត

ឬការទមទរអ្ំពីសុខ្ភាពអាចម្ររូេបានល
•
•
•

ទំ

ើកត

ំននអាជ្ីេកមម

រលបៀបននការ

ក់ចំណីអាហារ បលម្រមើ ឬផត

បរ ិាណស្លរធារុចិញ្ចឹមត

់ជ្ូនសម្រាប់ការ

ក់

មិនសំខាន់ ូចជាលៅកនុងលម្រលឿងលទស តរ ឬកាល

ផ្ទំងតារាងអាហាររូបរថមភរម
ួ ានព័រ៌ានអ្ំពីទំ
សូមដាក់ផ្ទំងតារាងអាហាររូបរថមភលៅខាងល
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ងលដាយស្លរ៖

មិនានការទមទរនូេតារាងស្លរធារុចិញ្ចឹម

វ

ំ កាឡូរ ី និងស្លរធារុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗរបស់អាហារ។ លបើចាំបាច់

ើផ្ទំងព័រ៌ាន។

សម្រាប់ព័រ៌ានបតនថមអ្ំពីការល

ការតណ

ំអ្ំពីការល

ើកត

ើកត

ង សូមលមើ

ឯកស្លរ

ងស្លាកសញ្ញាអាហាររូបរថមភអាជ្ីេកមមខានររូច។

ការបង្ហាញព័រ៌ានអាហាររូបរថមភ និងសុខ្ភាព
លៅលព
•

•

ល្វើការបង្ហាញពីព័រ៌ានអាហាររូបរថមភ និងសុខ្ភាព សូមបញ្ូច

តារាងអាហារូបរថមភលៅកនុងផ្ទំងព័រ៌ាន។

ការបង្ហាញព័រ៌ានអាហាររូបរថមភបញ្ញ
ជ ក់ពីរនមាននអាហាររូបរថមភរបស់អាហារ។ ឧទ
"សំបូរកនុងសំបកស្សូេស្ល

ី" ឬ"ាន 100 កាឡូរ ី"

ការញ្ញ
ជ ក់ពីសុខ្ភាពពិពណ៌
ឧទ

អ្ំពីទំ

រណ៍៖ "ខាាញ់ទប"

ក់ទំនងរវាងសាសធារុអាហារ និងជ្ំងឺ ឬស្លថនភាពពាក់ព័នធសុខ្ភាព។

រណ៍៖ ល្មោះយីលហារួមានពាកយ ូចជា “សុខ្ភាព

”អ ឬនិមិរតសញ្ញាលបោះ ូង។

្នធានស្លាកសញ្ញា
តារាងព័រ៌ានលនោះម្រាន់តរផត
និងមូ

ស្លថប័ន
•
•
•

ដាានមួយចំនួនសម្រាប់ស្លថប័ន
ក់រាយអាចរួមាន៖

•

ព័នធ រ ា

ក់រាយ។ សាសធារុស្លាកសញ្ញាបតនថមមួយចំនួនសម្រាប់

ាមនលាូលរន

ស្លាកសញ្ញាបង្ហាញពីម្របលទសល ើម (COOL)

ការតណ
ការតណ

់នូេព័រ៌ាន

មអិរបតនថម ឧទ

ំអ្ំពីស្លាកសញ្ញាអាហារ (FDA)
ំសម្រាប់ឧសា

ភាពខានររូច

•

កេខ្ណឌរម្រមូេននការដាក់ស្លាកសញ្ញាស

ការបង្ហាញព័រ៌ានអាហាររូបរថមភ និងសុខ្ភាព

្នធានខាងលម្រកាមផត
•

់នូេលសចកតីសលងេបនន

ាម្រកាម និងសាភរសិកាបតនថម៖

កមម៖ ស្លាកសញ្ញារបស់អាហារាមនលាូលរន លសៀេលៅតណ

ស្លាកសញ្ញាបង្ហាញពីម្របលទសល ើម
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រណ៍

ំអ្ំពីអ្នុលលាមភាពអ្ងា

