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Hướng dẫn Tuân thủ của Cục Thanh tra An toàn Thực phẩm
(FSIS) về Xác định Chất Hỗ trợ Chế biến
Mục đích của Hướng dẫn Tuân thủ
Hướng dẫn này nhằm mục đích truyền tải cách tiếp cận của FSIS trong việc xác định
xem một thành phần có được coi là chất hỗ trợ chế biến hay không. Không phải tuyên
bố chất hỗ trợ chế biến trong tuyên bố thành phần trên nhãn sản phẩm thịt hoặc thực
phẩm gia cầm được sử dụng trong đó.
Yêu cầu Quy định đối với Chất Hỗ trợ Chế biến
Các thành phần có mặt trong sản phẩm thịt hoặc gia cầm với số lượng không đáng kể và
không có tác dụng về mặt chức năng hoặc kỹ thuật trong thành phẩm thịt hoặc gia cầm
được coi là chất hỗ trợ chế biến. Không yêu cầu liệt kê chất hỗ trợ chế biến trong tuyên
bố thành phần cho sản phẩm thịt hoặc gia cầm. Mặc dù các quy định về thanh tra thịt và
gia cầm của Liên bang không định nghĩa “chất hỗ trợ chế biến,” FSIS, khi đánh giá xem
một chất có phải chất hỗ trợ chế biến, sử dụng định nghĩa về thuật ngữ này của Cục Thực
phẩm và Dược phẩm (FDA), có trong 21 CFR 101.100(a)(3).
Theo định nghĩa của FDA, chất hỗ trợ chế biến là chất không có tác dụng về mặt chức
năng hoặc kỹ thuật trong thành phẩm thực phẩm nhưng có mặt trong thực phẩm đó khi
được sử dụng như các thành phần của thực phẩm khác trong đó chúng có tác dụng về mặt
kỹ thuật. Ví dụ, natri silicoaluminate sẽ cung cấp tác dụng về mặt kỹ thuật như là một
chất chống đóng cứng trong hỗn hợp gia vị khô. Tuy nhiên, ngay khi hỗn hợp gia vị
được sử dụng trong công thức xúc xít thịt, natri silicoaluminate sẽ không còn cung cấp
tác dụng về mặt kỹ thuật trong thành phẩm thực phẩm (đó là xúc xích). Chất hỗ trợ chế
biến được định nghĩa là:
(a) các chất được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm nhưng được loại
bỏ theo một số cách khỏi thực phẩm trước khi nó được đóng gói dưới dạng
thành phẩm;
(b) các chất được thêm vào thực phẩm trong quá trình chế biến, được chuyển
đổi thành các thành phần thường có trong thực phẩm, và không làm tăng đáng
kể số lượng các thành phần tự nhiên được tìm thấy trong thực phẩm; hoặc
(c) các chất được thêm vào thức ăn cho tác dụng về mặt kỹ thuật hoặc chức
năng trong chế biến nhưng có mặt trong thành phẩm thực phẩm ở mức không
đáng kể và không có bất kỳ tác dụng nào về kỹ thuật hoặc chức năng trong
thực phẩm đó.
FSIS xác định một chất có đáp ứng các điều kiện này hay không bằng cách xem xét việc
đề xuất sử dụng chất và sản phẩm thịt hoặc gia cầm cụ thể mà nó được thêm vào tùy từng
trường hợp cụ thể. Không chấp nhận việc nhà sản xuất tự quyết định một chất là chất
hỗ trợ chế biến. Phải nộp dữ liệu cho Bộ phận Cung cấp Chương trình và Ghi nhãn
(LPDD) của FSIS để cho biết để xuất sử dụng chất phù hợp với định nghĩa của FDA về
chất hỗ trợ chế biến. Nhà sản xuất có thể liên hệ với LPDD theo số (202) 205-0623 để có
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hướng dẫn về những thông tin nào cần trình nộp để hỗ trợ cho khẳng định của họ rằng
việc sử dụng một chất cụ thể trong sản phẩm thịt hoặc gia cầm là chất hỗ trợ chế biến.

