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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 04/Công Ty Tnhh Thực Phẩm Noom/ năm 2021 

Công bố online tại:  

http://congthuong.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=15012 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG  TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 

Địa chỉ: Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Điện thoại: 0388279426 

E-mail: lisa@2kleagues.com 

Mã số doanh nghiệp: 4001074770 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 12/GCNATTP-SCT  Ngày Cấp: 12/07/2021 /Nơi 

cấp: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: DẦU LẠC KHÔNG TINH LUYỆN 

2. Thành phần: 100%  dầu lạc nguyên chất ép từ  nhân lạc thuần chủng. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 1 năm kể từ ngày sản xuất.  

NSX và HSD được ghi trên bao bì 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Thể tích thực: 500ml,1900ml, 2000ml,4600ml… và theo yêu cầu  khách hàng được ghi rõ trên 

nhãn sản phẩm 

- Chất liệu bao bì: Chai thủy tinh, chai nhựa  hoặc theo yêu cầu khách hàng đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo qui định của Bộ Y Tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công  ty TNHH Thực Phẩm Noom 

Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 
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III. Mẫu nhãn sản phẩm :  
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IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Công Ty Tnhh Thực Phẩm Noom kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

- QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm 

trong thực phẩm. 

- QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm.  

- TCVN 7597:2013 – Dầu thực vật. 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối 

đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

- QCVN 9-2:2011/BYT thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng 

- Tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm. 

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 

tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

  

  Quảng Nam, ngày    13   tháng    07  năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
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BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

TỈNH QUẢNG NAM 
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

Số: 04:2021/ CÔNG  TY 

TNHH THỰC PHẨM 

NOOM 

 

CÔNG  TY TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

 

DẦU LẠC KHÔNG TINH 

LUYỆN 
Có hiệu lực kể từ ngày ký 

 

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

1.1. Cảm quan: dạng lỏng, không màu, mùi vị đặc trưng của sản phẩm, không có mùi vị 

lạ. 

1.2. Chỉ tiêu Vi sinh vật:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10
3
 

2 Coliform CFU/g 10 

3  E. Coli CFU/g 3 

4 Staphylococcus aureus CFU/g Không có 

5 Salmonella /25g Không có 

6 Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc CFU/g Không có 

1.3.  Chỉ tiêu hóa lý:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức giới hạn 

1 Các chất bay hơi ở 105 °C  % m/m  ≤ 0,2 

2 Tạp chất không tan %m/m ≤ 0,05 

3 Hàm lượng xà phòng %m/m  ≤ 0,005 

4 Sắt (Fe) Mg/kg ≤ 5,0 

5 Đồng (Cu) Mg/kg  ≤ 0,4 

6 Chỉ số axit mg KOH/g dầu ≤ 4,0 

7 
Chỉ số peroxit Mili đương lượng oxy 

hoạt tính / kg dầu 

≤ 15 
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8  Chỉ số I- ốt  86-107 

9 Chỉ số xà phòng hóa Mg KOH/g dầu 187 - 196 

1.4. Hàm lƣợng kim loại nặng:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Hàm lượng Arsen mg/kg 0,1 

2 Hàm lượng Chì mg/kg 0,1 

1.5. Dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật : 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Nhóm Clo hữu cơ mg/kg Theo Quyết định 

46/2007/QĐ- BYT 2 Nhóm cúc hữu cơ mg/kg 

1.6 Bổ sung vi chất dinh dƣỡng: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Vitamin A 

(Retinyl Palmitat ) 

mg/100g QCVN 9-

2:2011/BYT 

 

2. Thành phần cấu tạo: 100%  dầu lạc nguyên chất ép từ  nhân lạc thuần chủng. 

3. Thời hạn sử dụng :  

3.1. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

3.2. Vị trí ghi: in trên nhãn sản phẩm. 

4. Hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản:   

4.1. Hƣớng dẫn sử dụng: Dùng để chiên, xào, kho, làm bánh… 

Tham khảo thêm tại: noomfood.com 

4.2. Hƣớng dẫn bảo quản: Tránh ánh sáng trực tiếp, tránh đặt gần nhiệt độ cao, đậy kín 

nắp sau khi sử dụng 

5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói:  

5.1. Chất liệu bao bì: chai, hũ, canh nhựa hoặc thủy tinh 

5.2 Quy cách bao gói: 530ml, 1900ml,  2000ml, 4600ml... và theo yêu cầu khác của khách 

hàng 

6. Quy trình sản xuất: 
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Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Tiếp nhận nguyên liệu:  

                                                                                    

                     ỉ                              ặt ra. 

Xử lý nguyên liệu: khi nguyê                                               

Theo dõi yêu cầu xử lý nguyên liệu 

 CHỈ TIÊU YÊU CẦU 

Mùi  Có mùi thơm của lạc, không mùi lạ 

Tạp chất ≤ 1% 

Vị Ngọt, béo, không có vị đắng, vị lạ 

Màu  Vỏ lụa màu hồng, nhân trắng, không bị đốm 

đen 

Xay :Sau khi l c                                        thau inox                    l c. 

T      ậ         

X     

cân  

Xay nhuyễn 

É  d   L   d   

Ki m tra 

C      ó /d        

B      

S     ẩ  

H p cách thủy 
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L c                   ễ                                                                  

                                       

Cân nguyên liệu: 

L c                             ễ                                    thau inox       

Hông(hấp):                                             ủ  d     c                         

           ó                  ậ       l c                           

    d         ó                   ó                        t   ó                ó     d       

trên tay. 

Ép dầu:                                                                        d           

công                               d             

Nhi    ộ quá trình ép: b ng v i nhi    ộ của bã l c              

Lọc dầu  d          ủ                  ó                   d       d           d   d      

    d            ó            d                              d    

     d        vàng  

                         d   

C                                           d                           ủ         ộ 

     ộ    

Chiết rót/ dán nhãn: d                                                  ủ                

                  ó                                

Q          ó    m b o yêu c u về v  sinh s  không gây ra các bi    ổi về hóa h c, hóa 

sinh, hóa lý vá sinh h c. 

Bảo ôn        ẩ           t  ó          k               

T                                                ẩ   ó       ễ   ẩ                    

     ó  ộ        ẩ       ó  ó                                       ộ                  

           

7.  Nội dung ghi nhãn: theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP 

- Tên sản phẩm;  DẦU LẠC KHÔNG TINH LUYỆN  

- Tên cơ sở sản xuất; Công  ty TNHH Thực Phẩm Noom 

- Địa chỉ, điện thoại; Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng 

Nam, Việt Nam 
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Điện thoại: 0388279426 

- Thành phần; 100%  dầu lạc nguyên chất ép từ  nhân lạc thuần chủng. 

- Định lượng; 500ml, 1900ml, 2000ml, 4600ml v…v… 

- Ngày sản xuất; in trên bao bì 

- Hạn sử dụng; 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; Dùng để nấu ăn, chiên xào, kho, làm bánh… 

Tham khảo thêm tại : noomfood.com 

- Chú ý bảo quản : Chiết ra từng chai nhỏ và đổ dầu đầy chai, đụng nắp sau khi sử dụng, 

mở nắp tốt nhất trữ tủ lạnh 

- Xuất xứ: Việt Nam 

8. Xuất xứ và thƣơng nhân chịu trách nhiệm về chất lƣợng hàng hóa 

Sản phẩm Dầu Lạc Không Tinh Luyện của Công ty TNHH thực phẩm NOOM được sản xuất tại 

địa chỉ: : Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

, Xuất xứ: Việt Nam  Thăng Bình,  ngày  13    tháng   07   năm 2021 

                         CHỦ CƠ SỞ 

  

 

 

 

 


