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DQc l~p - T\l' do - H~nh pbuc

Be) YTE
12015fIT-BYT

Ha N9i. ngayOi Ihal1g~2nam 2015

THONG rtr
Ban hanh Quy chusn ky thu~t quAc gia
v~ huong Ii~u thuc pb~m - Cac chfit tao huong vani
Can Clr Ludt an toan thuc phdm ngay 17 thang 6 niim 2010 va Nghi dinh 86
,
,
38/2012/ND-CP ngay 25 thang 4 niim 2012 etta Chinh pllli ve viec quy dinh chi tiet
thi hanh mot s6 tJiJu cua Lug! an loan thuc phdm;
Can cl,r Ludt tieu chucin va,quy chudn kJithudt ngay 29 (hang 6 ndm 2006 va
Nghi dinh 86 127120071ND-CP ngay OJ thang 8 niim 2007 cua Chlnh pInt quy dinh
chi tiit thi hanli 11'29186
cua Ludt lieu chudn va quy chudn kY thudt;

,liaZl

Can

Clf

Nghi dinh s6 63120l21ND-CP ngay 31 thang 8 na11'22012 cua Chinh

phu qlly dinh chtrc nang, I1hi?11'2V~l,quyen han va co cdu
\

Theo c1e nghi cua C?IC truang

t6 chuc

.
C~lC An loan thuc phdm;

czia 89 Y ti,'

B9 truang B9 Y fi ban hanh Thong ur ban hanh Quy chu6n ky thudt qu6c
gia vi huang lieu thuc phdm - Cdc cluff tao huang vani.
Bi~u 1. Ban hanh kern tbeo Thong tir nay:
QCVN 19-1:2015IBYT - Quy chuan
pharn - Cac ch§t tao huong vani.

ky

thu~t qu6c gia v~ huang Ji~u thuc

f)i~u 2. Thong ill nay c6 hieu I\TC thi hanh k~ ill ngay 01 thing 9 nam 2016.
f)i~u 3. CIfC tnrong Cue An toan thirc pham, thu tnrong cac dan vi thuoc B9
y t~, don vi tnrc thuoc B¢ Y t~~giam d6c S6 Y t€ cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc
trung irong va cac Co' quan, t6 chirc, ca Man co lien quan chiu trach nhiem thi hanh
Thong tu nay.!.
Nat ""911:
- Thu urong, cac Pho Thu nrong Chinh plui:

- VPCP (Cong bao, C6ng IT£>T Chinh phu):
- Cac Bo, co quan ngang BQ, co quan lhuoe CP;
- ilQ Tir phap (CVe Ki~rn tra VBQPPL):
) - So tnrong BO Y ta (d~ bao cao);
- Cac don vi thuQc Bo Y t€~
- UBND cac tinh, thanh ph6 tnrc thuQe TW;
- Sa Y t~ cac tinh, thanh ph6 mrc thuoc TW;
- Chi Cl)C ATVSTP cac tlnh, thanh phl>rruc thuQc TW;
- T6ng cue Tieu chu~n - £>0 hrong - Ch~l hIQ11g (d€ dang ba);
- C6ng thong tin di~n tti BO Y IJ;
- Luu. Yr, K2D r, PC, ATIP.

KT. BO TRU'ONG
THUTRU'ONG

Nguy~n Thanh Long
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HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu
QCVN 19-1:2015/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế
biến biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt, Bộ
Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo
Thông tư số 46/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ HƢƠNG LIỆU THỰC PHẨM – CÁC CHẤT TẠO HƢƠNG VANI
National technical regulation on food flavoring –
vanilla flavouring substaces
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với đối với các
chất tạo hương vani được sử dụng với mục đích làm hương liệu thực phẩm (sau đây gọi
tắt là các chất tạo hương vani).
2. Đối tƣợng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các chất tạo hương
vani tại Việt Nam.
2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
3. Giải thích chữ viết tắt
Trong quy chuẩn này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
3.1 JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives): Ủy ban
chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO.
3.2. Mã số CAS (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất của
Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.
3.3. Mã số FEMA (Flavor and Extracts Manufacturers Association): Mã số Hiệp
hội các nhà sản xuất hương liệu và các chất chiết xuất.
3.4. Mã số COE (Council of Europe) : Mã số của Ủy ban Châu Âu
3.5. Mã số FLAVIS (EU Flavour Information System): Mã số của Hệ thống
thông tin hương liệu Châu Âu.
4. Tài liệu viện dẫn
4.1. JECFA monograph 1 – Vol 4: Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực
phẩm, Tập 4 - Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử
nghiệm được sử dụng (hoặc tham chiếu) trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực
phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006.
4.2. TCVN 6469:2010 Phụ gia thực phẩm – Phương pháp đánh giá ngoại quan
và xác định các chỉ tiêu vật lý.
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4.3. TCVN 6471:2010 Phụ gia thực phẩm – Phương pháp thử đối với các chất
tạo hương.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƢƠNG PHÁP THỬ, LẤY MẪU VÀ GHI NHÃN

1. Các yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử
Yêu cầu kỹ thuật đối với các chất tạo hương vani được quy định tại các phụ lục
ban hành kèm theo quy chuẩn này như sau:
1.1. Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật thử đối với Vanillin.
1.2. Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với Ethylvanillin.
Phương pháp thử hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp
dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.
2. Quy định lấy mẫu
Việc lấy mẫu được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TTBKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
“Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị
trường” và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Yêu cầu về ghi nhãn
Việc ghi nhãn các dung môi theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP
ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư liên tịch số
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công
thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn và các quy định của pháp luật có liên
quan.
III. YÊU CẦU QUẢN LÝ
1. Công bố hợp quy
1.1. Các các chất tạo hương vani phải được công bố phù hợp với các quy
định tại Quy chuẩn này.
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1.2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Điều
6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Điều 4, Điều 5,
Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an
toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý
vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các
chất tạo hương vani vi phạm các quy định về kỹ thuật và quản lý quy định tại Quy
chuẩn này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các chất tạo hương vani
phải công bố hợp quy theo các yêu cầu của Quy chuẩn này.
2. Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các chất tạo
hương vani sau khi đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận bản công
bố hợp quy và đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng
có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến
nghị Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định
của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
thì áp dụng theo văn bản mới.
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Phụ lục 1
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VANILLIN
1. Tên khác

Methylprotocatechuic aldehyde, Vanillaldehyde, Vanillic
aldehyde

2. Tên hóa học

4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

3. Mã số
JECFA

889

CAS

121-33-5

FEMA

3107

COE

107

FLAVIS

-

4. Khối lƣợng phân tử

152,15

5. Công thức hóa học

C8H8O3

6. Công thức cấu tạo

7. Cảm quan

Chất bột dạng tinh thể hoặc dạng kim, màu trắng hoặc màu
vàng nhạt, mùi thơm vani

8. Yêu cầu kỹ thuật
Độ tan

Ít tan trong nước. Tan trong dầu và các các chất tạo hương
vani hữu cơ.
Tan tốt trong cồn

Điểm sôi

285 oC

Điểm chảy

80 °C – 81 °C

Hàm lượng C8H8O3

Không được thấp hơn 97,0 % (theo khối lượng)

Thử định tính

Ghi phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với phổ chuẩn

9. Phƣơng pháp thử
Độ tan

TCVN 6469:2010
TCVN 6471:2010

Điểm sôi

TCVN 6469:2010

Điểm chảy

TCVN 6469:2010

Thử định tính

Phổ IR chuẩn của Vanillin
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Phụ lục 2
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ETHYL VANILLIN
1. Tên khác

Bourbonal ethyl protal; 3-Ethoxy protocatechualdehyde

2. Tên hóa học

3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd

3. Mã số
JECFA

893

CAS

121-32-4

FEMA

2464

COE

108

FLAVIS

-

4. Khối lƣợng phân tử

166,18

5. Công thức hóa học

C9H10O3

6. Công thức cấu tạo

7. Cảm quan

Tinh thể dạng vẩy màu trắng hoặc màu vàng nhạt, mùi vani
đặc trưng

8. Yêu cầu kỹ thuật
Độ tan

Không tan trong nước. Tan trong dầu và các các chất tạo
hương vani hữu cơ.
Tan rất tốt trong cồn (1 g tan trong 2 ml)

Điểm sôi

285 oC (tại 760 mmHg)

Điểm chảy

78 °C

Hàm lượng C9H10O3

Không được thấp hơn 98,0 % (theo khối lượng)

Thử định tính

Ghi phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với phổ chuẩn

9. Phƣơng pháp thử
Độ tan

TCVN 6469:2010
TCVN 6471:2010

Điểm sôi

TCVN 6469:2010

Điểm chảy

TCVN 6469:2010

Thử định tính

Phổ IR chuẩn của Ethyl vanillin
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