MÔ TẢ SẢN PHẨM 18 SẢN PHẨM THUỘC NHÓM RỦI RO CAO DO
HẢI QUAN TRUNG QUỐC CUNG CẤP
Danh mục sản phẩm gồm ruột động vật (dùng để làm vỏ xúc xích), sản phẩm
từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu mỡ thực phẩm và nguyên liệu, bánh
có nhân các loại, ngũ cốc dùng làm thực phẩm, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch
nha, các loại rau tươi, rau tách nước và đậu khô, gia vị nguồn gốc tự nhiên, quả
hạch và các loại hạt, trái cây khô, hạt cà phê và ca cao chưa rang, thực phẩm ăn
kiêng đặc biệt, thực phẩm chức năng.
(1)

Ruột động vật (dùng để làm vỏ xúc xích): đề cập đến các bộ phận được
muối hoặc sấy từ các phần còn lại của ruột non, ruột già, bàng quang
của gia súc khỏe mạnh sau khi đã được xử lý bằng các biện pháp chế
biến đặc biệt như cạo và tẩy dầu mỡ, làm thành vỏ xúc xích.

(2)

Sản phẩm từ ong: đề cập đến các chất ngọt tự nhiên được hình thành sau
quá trình ủ men hỗn hợp các chất ngọt từ thực vật mà ong thu thập như
mật hoa, dịch tiết hoặc mật ngọt và chất tiết của ong, cũng như các chất
ăn được được hình thành tự nhiên trong quá trình sinh sản hoặc được
tạo ra bởi các quy trình đặc biệt, bao gồm sữa ong chúa, bột sữa ong
chúa, phấn hoa mật ong, bột đông khô sữa ong chúa, v.v.

(3)

Trứng và các sản phẩm từ trứng, trong đó các sản phẩm từ trứng bao
gồm:

(4)

(i)

Sản phẩm trứng lỏng: các sản phẩm trứng được làm từ trứng tươi,
đã bóc vỏ và qua chế biến như trứng lỏng, lòng đỏ trứng dạng
lỏng và lòng trắng trứng dạng lỏng;

(ii)

Sản phẩm trứng khô: các sản phẩm trứng được làm từ trứng tươi,
đã bóc vỏ và xử lý thông qua các công nghệ như tách đường, sấy
khô như bột trứng, bột lòng đỏ trứng và bột lòng trắng trứng;

(iii)

Sản phẩm trứng đông lạnh: các sản phẩm trứng được làm từ trứng
tươi, đã bóc vỏ và xử lý thông qua các công nghệ như đông lạnh,
như trứng đông lạnh nguyên quả, lòng đỏ trứng đông lạnh, lòng
trắng trứng đông lạnh;

(iv)

Trứng chế biến: sản phẩm trứng được làm từ trứng tươi, được chế
biến qua các quá trình khác nhau: muối, kiềm, ướp, kho như trứng
bắc thảo, trứng muối, lòng đỏ trứng muối.

Dầu mỡ thực phẩm và nguyên liệu: dầu mỡ thực phẩm được dùng để chỉ
dầu thực vật dùng để ăn hoặc chế biến được làm từ dầu thực vật ăn được
và các sản phẩm đơn lẻ hay hỗn hợp chất béo thực vật đã qua chế biến
bằng các phương pháp tinh chế hoặc chưng cất phân đoạn. Nguyên liệu
ở đây dùng để chỉ hạt của cây có dầu được sử dụng để chiết xuất nguyên
liệu làm dầu thực vật, chủ yếu gồm lạc và vừng để lấy dầu.

(5)

Các loại bánh có nhân: dùng để chỉ các sản phẩm đông lạnh đã được làm
chín hoặc chưa làm chín, có nhân làm từ nhiều loại nguyên liệu khác
nhau và có vỏ làm bằng bột mì như bánh bao, sủi cảo v.v.

(6)

Ngũ cốc ăn được: đề cập đến các sản phẩm từ hạt, rễ và củ của cây trồng
như ngũ cốc và khoai, chủ yếu bao gồm các sản phẩm ăn được từ hạt
của các loại cây thân thảo sau khi chế biến thô, chẳng hạn như gạo, yến
mạch và cao lương.

(7)

Bột ngũ cốc và mạch nha: dùng để chỉ các sản phẩm dạng bột mịn được
làm từ việc nghiền và lọc hạt hoặc rễ, củ của các loại cây trồng như ngũ
cốc, khoai, trái cây, quả hạch,... thành bột ăn được, hoặc sản phẩm mạch
nha có được sau quá trình thủy phân.

(8)

Rau tươi, rau khô và đậu khô: các loại rau tươi hoặc các sản phẩm rau
khô được chế biến bằng cách giữ tươi, khử nước, sấy khô và các quá
trình sấy khô khác và đậu khô.

(9)

Hạt cà phê và hạt ca cao chưa rang

(10) Gia vị nguồn gốc tự nhiên: chỉ các sản phẩm thực vật tự nhiên như quả,
hạt, hoa, rễ, thân, lá, vỏ hoặc toàn cây, có thể được sử dụng trực tiếp với
các chức năng làm thơm, tạo mùi và gia vị.
(11) Quả hạch và hạt: quả hạch dùng để chỉ hạt của cây thân gỗ có vỏ cứng,
bao gồm quả óc chó, hạt dẻ, hạt mơ, hạt hạnh nhân, quả hồ đào, hạt dẻ
cười, hạt torreya grandis, hạt mắc-ca và hạt thông,... Hạt dùng để chỉ hạt
của các loại thực vật như dưa, quả, rau, bao gồm cả hạt dưa hấu và hạt
bí ngô.
(12) Trái cây sấy khô: dùng để chỉ các sản phẩm trái cây tươi được sấy khô
bằng quá trình phơi nắng, sấy khô và các quá trình khử nước khác.
(13) Thực phẩm ăn kiêng đặc biệt:
(i)

Sữa bột đậu nành cho trẻ sơ sinh: dùng để chỉ đậu nành và các sản
phẩm đạm đậu nành làm nguyên liệu chính, bổ sung lượng
vitamin, khoáng chất và /hoặc các thành phần khác phù hợp, chỉ
sử dụng các phương pháp sản xuất và chế biến vật lý phù hợp với
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dùng để ăn dạng lỏng hoặc bột.

(ii)

Sữa công thức sử dụng với mục đích y tế đặc biệt, để đáp ứng các
hạn chế ăn uống, rối loạn tiêu hóa và hấp thu, rối loạn chuyển hóa
hoặc tình trạng bệnh cụ thể của những người có nhu cầu đặc biệt
về chất dinh dưỡng hoặc chế độ ăn uống, là sản phẩm được chế
biến và có công thức đặc biệt. Các sản phẩm đó phải được sử dụng
dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng lâm
sàng, được dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với các loại thực phẩm
khác.

(iii)

Thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, bao gồm
thực phẩm bổ sung đóng hộp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi và

thực phẩm ngũ cốc bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.
Thực phẩm hỗ trợ đóng lon cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi là
nguyên liệu thực phẩm được chế biến, đóng lon, đóng gói, tiệt
trùng hoặc vô trùng, có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng cho
trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi trên 6 tháng tuổi; thực phẩm bổ sung
ngũ cốc cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi là một hoặc nhiều loại
ngũ cốc làm nguyên liệu chính và ngũ cốc chiếm hơn 25% thành
phần chất khô, bổ sung lượng bổ sung dinh dưỡng thích hợp và
(hoặc) các thành phần phụ khác, được thực hiện bằng cách chế
biến các chất bổ sung thức ăn thích hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới
biết đi trên 6 tháng tuổi.
(iv)

Các loại khác (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm dinh
dưỡng thể thao, v.v.) khác để đáp ứng các điều kiện thể chất hoặc
sinh lý đặc biệt và (hoặc) để đáp ứng nhu cầu ăn uống đặc biệt
của bệnh tật, rối loạn và các trạng thái khác, thực phẩm được chế
biến hoặc có công thức đặc biệt.

(14) Thực phẩm chức năng: có chức năng hỗ trợ sức khỏe đặc thù hoặc để
bổ sung vitamin, khoáng chất cho thực phẩm. Thích hợp để tiêu thụ cho
một nhóm người cụ thể, có chức năng điều hòa cơ thể, không nhằm mục
đích điều trị bệnh, và không tạo ra bất kỳ tác hại cấp tính, bán cấp hoặc
mãn tính nào đối với cơ thể con người./.

