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Phế thải nặng tách ra khỏi
sản phẩm bằng cách lắng đọng

dựa trên mật độ khác nhau
của phế thải, đồ ăn và các
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Theo FDA, các tạp chất có thể đi vào trong một sản phẩm dưới nhiều hình dạng
 và nguồn khác nhau và người tiêu dùng thường không thể thấy được. Tạp chất 
có thể xuất hiện trong kẹo một cách tự nhiên, không thể tránh được, hoặc là kết 
quả của việc kiểm soát sản xuất kém một cách cố ý hoặc vô tình. Việc nhận 
danh và xác định số lượng tạp chất có thể giúp quyết định nguyên liệu được giới
thiệu trong sản phẩm là điều tự nhiên, không thể tránh được, là một tại nạn, hay 
có thể kiểm soát được, việc không cố ý...”

LÀM SAO XUẤT HIỆN TRONG KẸO?LÀM SAO XUẤT HIỆN TRONG KẸO?
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Phần tạp chất có kích thước
được tách ra sản phẩm bằng 

các sàn lưới kích thước 
cụ thể

KẸO ?KẸO ?

Các hạt phế thải nhẹ là 
các hạt ưa dầu, được 
tách ra khỏi sản phẩm 
trong hỗn hợp dầu lỏng.
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gặm nhấm

Bất kỳ vật thể nào do ô nhiễm 
từ động vật như các loài gặm 
nhấm, côn trùng, hoặc các vật 
từ loài chim, hoặc bất kỳ vật 
thể nào do điều kiện vệ sinh.



TRÌNH BÀY

Trung bình t r ê n  1 1 cọng lông đv gặm nhấm trên mỗi 50 gr

25 mg

Bột
Quế

Trung bình30 hoặc hơn   
các phần của côn trùng trong 100gr

Bơ
Đậu
Phộng

Vị đậm và
dư lượng chất
vô cơ không tan
trong nước nhiều
hơn 25mg / 100gr = 10 grams

= 1 gram

Trung bình 
trên 60phần nhỏ 
từ các con côn trùng
trên 100 gr

Choco
late

= 2 grams
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