A

مواصفة بشأن هريسة التفاح المعلّبة
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CXS 17-1981

النطاق
تسري هذه املواصفة على هريسة التفاح املعلّبة ،مبوجب تعريفها الوارد يف القسم  2أدناه ،واملعروضة لالستهالك املباشر مبا
فيه ألغراض املطاعم أو إلعادة التعبئة ،عند املقتض ى ىىى .وهي ال تس ى ىىري على املنتم عندشا يإىل ى ىىار أنّه خمصى ى ى ملزيد شن
التجهيز.
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الوصف

1-2

تعريف المنتج
ّن هريسة التفاح املعلّبة عبارة عن شنتم شهروس أو شفروم:
(أ)

ويتم حتضى ىىمها شن التفاح امل سى ىىوف والن يس الذي يسى ىىتويف صى ىىا
الذي جيوز أن يكون قد سبق تقىلمه والذي ي ل سليماً بعد تىلذيبه؛

نو Malus domesticus Borkhausen

(ب) ويتم حتضمها شع أو بدون شكونات أ رى شسموح هبا ،شوصوفة يف القسم 2-1-3؛
(ج) ويتم جتهيزها بالتسخني بطريقة شناسبة قبل أو بعد تعبئتها يف عبوات حمكمة اإلقفاف هبدف شنع فسادها.
2-2

األشكال

1-2-2

ىكريات ويأو حمليّات الكربوهيدرات األ رى شثل العسى ى ىىل؛ بنسى ى ىىبة ال تقل عن  16.5يف املا ة شن جممو
محالة  -شع سى ى ى ّ
املواد الصلبة القابلة للذوبان ( 16.5درجة بريكس).

2-2-2

غير محالة  -شن دون ض ىىافة إحملّيات ،بنس ىىبة ال تقل عن  9يف املا ة شن جممو املواد الص ىىلبة القابلة للذوبان ( 9.0درجة
بريكس).

3-2-2

أشكال أخرى:
ميكن السماح بعرض املنتم بأي شكل آ ر ،شرط أن يكون:
(أ)

شتميزاً بدرجة كافية عن أشكاف العرض األ رى املذكورة يف هذه املواصفة؛

(ب) ويستويف مجيع الىلروط األ رى اليت تن

عليها املواصفة ،حبسب املقتضى؛

(ج) وشوصوفاً بىلكل كاف على بطاقة التوسيم ،تفادياً لتضليل املستهلك أو التسبب بأي التباس لديه.
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

التركيبة

1-1-3

المكونات األساسية
فاكهة التفاح ،حبسب تعريفها يف القسم (1-2أ).

2-1-3

المكونات األخرى المسموح بها
ّ

(أ)

امللح (كلوريد الصوديوم)؛

(ب) التوابل؛
(ج) الس ّكريات حبسب تعريفها يف الدستور ال ذا ي ويأو إحمليات الكربوهيدرات األ رى شثل العسل؛
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(د)

3

املاء.

2-3

معايير الجودة

1-2-3

اللون والقوام والنكهة
تكون هريس ى ىىة التفاح بيعية النكهة والرا لة واللون ،وتتس ى ىىم ص ى ىىا القوام املعهودة هلذا املنتم .وال جيب أن يؤثر عدد
العيوب أو حجمها أو كثرهتا (شثل وجود البذور أو اجلسيمات الدقيقة ،والقىلرة ،ونسيم اخلباء ،وجسيمات التفاح املصابة
عمه.
برضوض واجلسيمات السوداء وأية شواد د يلة شن هذا النو ) تأثماً طماً يف ش هر املنتم أو صا

3-3

تصنيف "المعيوب"
ن أية حاوية ال تس ىىتويف ش ىىر اً واحداً أو أكثر شن ش ىىروط اجلودة املرعية ،أو الىل ىىروط املتعلقة مبجمو املواد الص ىىلبة ،على
املبني يف القسم  ،2-2تإعترب "شعيوبة".
النلو ّ

4-3

قبول الشحنة

تعترب الىلىىلنة شسىىتوفيةً لىلىىروط اجلودة الواردة يف القسىىم  2-2واملتعلقة مبجمو املواد الصىىلبة املىلىىار ليها يف القسىىم ،2-2
وشعايم اجلودة املنصىو عليها يف القسىم  ،2-3حني ال يتعدى عدد املعيوبات العدد املقبوف ( )cيف اخلطة املناسىبة أل ذ
العينات ،مبستوى جودة شقبوف يبلغ .6.5
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المضافات الغذائية

1-4

عوامل الحموضة

3-3

3-4

نظ ااام الترقي
الدولي

االس

296

محض التفاح

330

محض السرتيك

حبسب ممارسات التصنيع اجليدة

مضادات األكسدة
نظ ااام الترقي
الدولي

االس

300

محض األسكوربيك

315

محض يريتوربيك

الحد األقصى
حبسىىب ممارسىىات التصىىنيع اجليدة (شنفردة أو باالقرتان شع شواد
أ رى)

المنكهات
املنكهات الطبيعية واالصطناعية باستثناء تلك اليت تقلّد نكهة التفاح
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الحد األقصى

حبسب ممارسات التصنيع اجليدة

الملوثات
ّ

1-5

ميتثل املنتم الذي تىلمله هذه املواصفة لللدود القصوى احملددة يف شواصفة الدستور ال ذا ي العاشة للملوثات والسموم يف
األغذية واألعالف (.)CXS 193-1995

2-5

وعلى املنتم الذي تىلمله هذه املواصفة أن يستويف احلدود القصوى ملخلفات املبيدات اليت حددهتا هيئة الدستور ال ذا ي.
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النظافة

1-6

يوصىىى بأن يع ّد املنتم املىلىىموف بأحكام هذه املواصىىفة وأن تتم شناولته ،وفقاً لألقسىىام تات الصىىلة يف املبادئ العاشة لن افة
األغذية ( )CXS 193-1995وغم تلك شن نصى ى ىىو الدسى ى ىىتور ال ذا ي تات الصى ى ىىلة ،شثل شدونات السى ى ىىلوك اخلاصى ى ىىة
بالن افة العاشة وشدونات السلوك األ رى.

 2-6وينب ي أن ميتثل املنتم ألي شعايم شيكروبولوجية حددت وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصى ىىة بوضى ىىع وتطبيق املعايم
امليكروبولوجيى ىىة يف األغذي ىىة (.)CXG 21-1997
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األوزان والمقاييس

1-7

تعبئة الحاوية

1-1-7

الحد األدنى للتعبئة
ينب ي شلء احلاوية هبريسىىة التفاح مبسىىتوى كاف ،حبي يىل ى ل املنتم  %90على األقل شن سىىعتها املا ية .أشا السىىعة املا ية
فهي كمية املياه املقطّرة على حرارة  20درجة شئوية اليت تستوعبها احلاوية امل لقة عند تعبئتها بالكاشل.

2-1-7

تصنيف "المعيوب"
ّن احلاوية اليت ال تستويف شرط احلد األدىن للتعبئة ( %90شن سعة احلاوية) الوارد يف القسم  ،1-1-7تعترب "شعيوبة".

3-1-7

قبول الشحنة
تإعترب الىلىىلنة شسىىتوفية للىلىىرط الوارد يف القسىىم  1-1-7عندشا ال يتجاوز عدد احلاويات "املعيوبة" ،حبسىىب التعريس الوارد
يف القسم  ،2-1-7عدد القبوف ( )cيف طة أ ذ العينات املناسبة مبستوى جودة شقبوف يبلغ .6.5
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التوسي
ينب ي توسيم املنتم الذي تىلمله أحكام هذه املواصفة بقاً للمواصفات العاشة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة
 .)1985و ضافةً تلك ،تسري األحكام احملددة التالية:

(CXS 1-

1-8

اس المنتج

1-1-8

يطلق على هذا املنتم اسم "هريسة التفاح".

2-1-8

ويف حالة حتلية املنتجات حبسىىب األحكام الواردة يف القسىىم  ،1-2-2يقرتن اسىىم املنتم بصىىفة "حملّى" على أن ت هر هذه
الصفة بالقرب شن اسم املنتم.

3-1-8

ويف حاف عدم حتلية املنتم واشتثاله الش ى ى ى ىرتا ات القسى ى ى ىىم  ،2-2-2ميكن اسى ى ى ىىتخدام عبارة "غم حملّى" على أن ت هر على
شقربة شن اسم املنتم.

4-1-8

شنكهات متيزه فينب ي تكر تلك التوابل أو املنكهات بقرب امسه ،شثالً "بطعم كذا"،
ويف حاف احتوى املنتم أي توابل أو ّ
حسب شقتضى احلاف.

5-1-8

األشااكال األخرى  -ويف حاف مت نتاج هذا املنتم بالتماشىىي شع األحكام املتعلقة باألشىىكاف األ رى (القسىىم ،)3-2-2
ينب ي أن يتضمن التوسيم ،على شقربة شن اسم املنتم ،كلمات أو عبارات ضافية شن شأهنا احلؤوف دون تضليل املستهلك
أو التسبب بأي التباس لديه.
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توسي عبوات البيع بالجملة
ينب ي للمعلوشات املتعلقة حباويات البيع باجلملة أن ترد شا على احلاوية نفس ىىها ،و شا ض ىىمن املس ىىتندات املص ىىاحبة هلا .أ ّشا
اسى ى ىىم املنتم ورقم تعريس الىلى ى ىىلنة واسى ى ىىم اجلهة القا مة بالتصى ى ىىنيع أو التعبئة أو التوزيع أو االسى ى ىىتماد وعنواهنا ،فض ى ى ىالً عن
تعليمات التخزين ،فيجب أن ترد على احلاوية .ولكن ميكن االس ىىتعاض ىىة عن رقم تعريس الىل ىىلنة واس ىىم جهة التص ىىنيع أو
التعبئة أو التوزيع أو االستماد ،وعنواهنا بعالشة تعريس ،شرط سهولة التعرف على هذه العالشة يف الوثا ق املصاحبة هلا.
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أساليب التحليل وأخذ العينات
ب ية التلقق شن اشتثاف املنتم هلذه املواص ى ى ى ى ىىفة ،ينب ي تطبيق وس ى ى ى ى ىىا ل التلليل وأ ذ العينات اليت ترد يف وثيقة" أس ى ى ى ى ىىاليب
التلليل وأ ذ العينات املوصى هبا" ( )CXS 1-1985تات الصلة هبذه املواصفة.

