
Thỉnh thoảng ngày tháng ghi trên nhãn làm cho chúng ta 
lẫn lộn!  Không phải tất cả ngày tháng ghi trên nhãn 
đều là hết hạn.  Có một vài mã số đóng gói và một vài 
mã số ghi ngày.  Bởi vì luật lệ liên bang không đòi hỏi 
ngày tháng, thậm chí cũng có thể không có ngày đóng 
dấu trên món hàng. Những ví dụ bên dưới xác định rõ 
ý nghĩa của ngày đóng dấu.  Trong nhiều trường hợp, có 
thực phẩm vẫn còn an toàn để sử dụng mặc dù đã qua ngày 
đóng dấu. Tuyệt đối không dùng đến nếu đồ hộp bị phình lên, rò 
rĩ, hoặc rĩ sét, thậm chí nếu chúng chưa có hết hạn. 

Ngày Tháng Ghi Trên Nhãn  

  Nghĩa là gì? 

Những chuỗi 
số và chữ, 

giống như thế 
này 

W15KA253XJ 

Đây chính là mã số hàng hoá.  Chỉ có công ty sản xuất 
dùng mà thôi.  Không phải là ngày hết hạn.  Hãy dùng 
đồ hộp này trong vòng 1 năm. 

 3/15/2012 Đây là ngày của hãng sản xuất.  Đó không phải là ngày 
hết hạn.  Hãy dùng đồ hộp này trong vòng 1 năm. 

Không thấy gì 
cả 

Nếu không có ghi ngày hết hạn, hãy dùng đồ hộp này 
trong vòng 1 năm kể từ khi quý vị có. 

 EXP 
3/15/12, 
 USE BY 
3/15/12 

  

Đây chính là ngày thật sự hết hạn.  Sau 03/15/12, thực 
phẩm không còn an toàn để sử dụng và cần phải vứt bỏ. 
Ví dụ như sữa em bé, thịt ba chỉ muối, thịt chín cắt lát. 

 SELL BY 
3/15/12, 

ENJOY BY 
3/15/12 

Đây là ngày tươi nhất.  Thực phẩm tươi tốt đến 3/15/12, 
nhưng cũng còn an toàn để dùng sau ngày 3/15/12. Ví 
dụ như sữa ( thêm 4-7 ngày kể từ “bán đến ngày”) và 
trứng (thêm 2-3 tuần kể từ “bán đến ngày”) 

 BEST BY 
3/15/12, 

 
Best if used 
by 3/15/12 

 Đây là ngày phẩm chất tốt.  Thực phẩm còn tốt nhất 
nếu dùng   đến ngày này. Quý vị có thể dùng đồ hộp có 
axít trên 1 năm kể từ sau ngày này.  Ví dụ như cà chua 
hộp hay thơm hộp. Quý vị có thể dùng  đồ hộp không  
có ax ít từ trên 2-3 năm kể từ sau ngày này.  Ví dụ như 
s úp hộp hay rau cải hộp. 
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