ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ในเนือ้
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เป็ นสารเคมีที่ใช้ ถนอมอาหารบางชนิดอย่างเช่นเนื ้อ
สารเคมีนี ้ถูกควบคุมอย่างเข้ มงวดโดยกฎหมายมาตรฐานอาหาร
เนื่องจากบางคนอาจมีปฏิกิริยารุนแรงจากสารนี ้ได้

ข้ อมูลเพิ่มเติม
 แวะชมเว็บไซต์ทwี่ ww.foodauthority.nsw.gov
.au

 โทรสอบถามสายด่วนที่เบอร์
ผลิตภัณฑ์ เนือ้ ที่อนุญาตให้ มีส่วนผสมของซั ผลิตภัณฑ์ เนือ้ ที่ไม่ อนุญาตให้ มีส่วนผสมขอ
1300 552 406
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ในอุตสาหกรรมเนื ้อ
อนุญาตให้ ใช้ ซลั เฟอร์ ไดออกไซด์ได้ เฉพาะใน:

 เนื ้อ ไก่ แกะดิบสับ

 ผลิตภัณฑ์เนื ้อ เป็ ดไก่
และสัตว์ป่าแปรรูปบางชนิดทีผ่ ลิตโดยใช้ เนื ้อหั่
น (เช่นสับหรือหัน่ )
 ไส้ กรอกมอร์ ตาเดลล่า โลฟไก่ โลฟไก่งวง
แฟรงเฟิ ร์ตเตอร์ เนื ้อตัดเย็น โปลิชซาลามี่
เดว่อนและแฮมจากการผลิต

 เนื ้อแฮมเบอร์ เกอร์ ประเภท ‘เนื ้อ 100%’
 ส่วนตัดหรือส่วนข้ างทังก้
้ อนของเนื ้อ
เนื ้อสัตว์ป่า หรือเป็ ดไก่ดบิ สด
 ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อหมักบ่มที่ยงั ไม่ปรุง
อย่างเช่นเปปเปอโรนี่
ซาลามี่อิตาเลียนแบบแข็ง

 ไส้ กรอกและเนื ้อไส้ กรอกดิบไม่แปรรูป

 เนื ้อตัดทังก้
้ อนที่แปรรูปแล้ ว (หรือหมักบ่ม)
อย่างเช่นหมูแฮมส่วนไหล่หรือขาและขาหลัง

 ไส้ กรอก เนื ้อไส้ กรอก และไส้ กรอกริสโซล
ชิโปลาตาส ไส้ กรอกบาร์บีคิว
ไส้ กรอกเนื ้อและหมู ไส้ กรอกไก่

 เนื ้อหมักอย่างเช่นเบค่อน โปรสคูตโต้ พาตรามี่
ไก่หรือไก่งวงรมควัน (ไม่ใช่โลฟ)

 เนื ้อใส่แฮมเบอร์ เกอร์ ที่ทาจากเนื ้อไส้ กรอก

 เนื ้อแห้ ง อย่างเช่นเนือ้ แผ่น

บทลงโทษ

ต้ องมีซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ เหลืออยู่ในผลิ
ตภัณฑ์ ขนั ้ สุดท้ ายน้ อยกว่ า 500 มก./กก.

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

การใช้ ซลั เฟอร์ ไดออกไซด์ที่ไม่ถกู ต้ องจะเป็ นความผิ
ดตามกฎหมายมาตรฐานอาหาร
กฎหมายNSWFood Act
2003และแผนความปลอดภัยอาหารของมลรัฐ
ตามกฎหมายของ NSW นัน้
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายมาตรฐานอาหารอาจถูก
ปรับสูงสุดไม่เกิน $55,000 เมื่อเป็ นบุคคลธรรมดา
และ $275,000 เมื่อเป็ นบริษัท

nswfoodauthority

nswfoodauth

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).
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