A

املواصفة اخلاصة جببنة غودا
CXS 266-1966

املعروفة سابقا
مت اعتمادها يف عام  .2001ومت تنقيحها يف عام  .2007ومت تعديلها يف األعوام
 2008و 2010و 2013و 2018و.2019
.CODEX STAN C-5-1966

NB079/A

2

-1

CXS 266-1966

النطاق
تسري هذه املواصرة على جبن غودا ( )Goudaاملعدة لالسرهالال املباشري أو ملزيد من الهصرنع  ،وفقاً للوصر الوارد
يف القسم  2من هذه املواصة .

-2

الوصف
جبن غودا جبن منضر جامدةبشررب صررلب مبوجب أحكام املواصررة العام لبجبا ( .)CXS 283-1978وهلذه
األبعض أو عاجعًا وقد ميعل إىل األص ر ر ر ر ر ررةي الةاتو أو ال تقاد ،وقوامالا جامد
اجلبن لو يكاد أ يكو قييبًا من
َ
(عند الض ررعل علعالا ابإلهبام) مناس ررب للهقطع  .ويوجد فعالا القلعل إىل الكثري من الثقوب اليت يرتاوح ح مالا بني
نوعا ما ع أحنا( اجلز(
رأس اإلبية املسررهديي إىل ح م حب الباء ( (أ بقطي يصررل ح  10ملم) ،موءع ً ابنهظام ً
الداخلي لل بن  ،ويُقبل بعدد قلعل من الةياغات أو الهشررققات .وتكو هذه اجلبن إما أسررطوانع الشركل مسررط
ذات جانبني حمدوبني ،وإما على شكل كهل مسط أو قالب مسهطعل .وتُصن هذه اجلبن وتُباع م قشية جاف
وجيوء أ تكو هذه القشر ررية معلة  .أما جبن غودا املهاح بشر رركل كهل مسر ررط أو قالب مسر ررهطعل فهباع أيض ر راً
بدو  1قشية.
وابلنسررب إىل جبن غودا اجلاهزة لالسررهالال  ،تسررهعي عادةً عملع اإلنضررا لبلورة خصررا ا النكال والقوام  3أسررابع
على درج ترتاوح بني  10و 17درج مئوي  ،وف ًقا ملسررهو اإلنضررا املطلوب .وميكن اسررهادام ويوإ إنضررا بديل
(مبا يش ر ر ررمل إن ر ر رراف األنزميات اليت تعزء عملع إنض ر ر ررا اجلبن ) بش ر ر رري أ تهس ر ر ررم اجلبن النا عنالا ابملمعزات املادي
والكعمعا ع احلعوي واحلس ر ر ررع نةس ر ر ررالا كهلء اليت نققالا إجيا(ات اإلنض ر ر ررا املذكورة نةاً .أما جبن غودا املعدة ملزيد
من اله العز وجبن غودا اخلةعة الوء (أ دو  2.5كلغ) ،فال تهسررم ابلضرريورة مبسررهو النضررو نةسر عندما يكو
ذلء م ًرا من خالل ا حهعاجات الةنع وبأو اله اري .
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة
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املواد اخلام
حلعب البقي أو حلعب اجلاموس أو مزيج منالما واملنه ات املشهق من هذين النوعني من احللعب.
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املكوانت املسموح هبا
-

للنكال غري ن ر ر ررارة وابدائت مس ر ر ررهزرع أخي من

ابدائت مس ر ر ررهزرع من يض الالكهعء وبأو جيا عم منه
الكا نات احلع الدقعق غري الضارة؛
اإلنة أو غريها من األنزميات امل َاثِّية لل لعب اآلمن واملال م ؛
ُ
كلوريد الصوديوم وكلوريد البواتسعوم كبدا ل للملو؛

 1يعين ذلء أن قد متت إءال القش ررية قبل بع اجلبن  ،بل أن قد مت إنض رراجالابأو حةظالا بطييق تس ررمو بهكو القش ررية (جبن خالع من القش ررية).
أيضا هذا العشا( العالإ الذ حيمي اجلبن  .ملزيد من املعلومات
ويُسهادم غشا( إلنضا اجلبن يف عملع تصنع اجلبن اخلالع من القشية .وقد يشكل ً
عن اجلبن اخلالع من القشية ،ييجى ا طالع على امليفق ابملواصة العام لبجبا (.)CXS 283-1978
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-

معاه الشيب؛

-

األنزميات اآلمن واملناسب لهعزيز عملع إنضا اجلبن ؛

-

مواد من ومناسب للمساعدة يف عملع اله العز؛

-

أنواع من دقعق ونشر ر ر ر ر ر ر ر ررا( األرء وال ر ررذرة والبط ر رراط ر ررا م مياع ر رراة أحك ر ررام املواصر ر ر ر ر ر رةر ر ر الع ر ررامر ر ر لبجب ر ررا

) ،(CXS 283-1978جيوء اسر ر ر ررهادام هذه املواد بوصر ر ر ررةالا مو َاد مضر ر ر ررادة للهكهل ملعاجل الطبق السر ر ر ررط ع
للمنه ات املقطع أو املقطع إىل شيا و أو املبشورة ف سب ،شي أ تهم إناف هذه املواد أبقل كمع مؤدي
للالدإ الووعةي على الن و املنص ر رروه علع يف اتارس ر ررات الهص ر ررنع اجلعدةا وم مياعاة أ اس ر ررهادام خي
للمواد املضادة للهكهل املذكورة يف القسم .4

الرتكيبة
كوانت من احلليب
امل ن

ده ووو احلو ولو وي و ووب يف امل و ووادة
اجلافة:

املادة اجلافة:

املستوى املرجعي

احلد األدىن
من احملتوى (كهل بكهل )

احلد األقصى
من احملتوى

(كهل بكهل )

 30يف املا

غري حمدود

من  48إىل  55يف املا

(كهل بكهل )

ت ًبعا حملهو الدهو يف املادة اجلاف اسهنادا إىل اجلدول أدهه

حمتوى الدهو يف املادة اجلافة (كهل بكهل )

احلد األدىن للمادة اجلافة املقابلة (كهل بكهل )

تعررادل أو تزيررد عن  30يف املررا ر ولكن تقررل
عن  40يف املا

 48يف املا

تعررادل أو تزيررد عن  40يف املررا ر ولكن تقررل
عن  48يف املا

 52يف املا

تعررادل أو تزيررد عن  48يف املررا ر ولكن تقررل
عن  60يف املا

 55يف املا

تعادل أو تزيد عن  60يف املا

 62يف املا

إ جبن غودا اليت نهو على ما بني  40و 48يف املا من الدهو يف املادة اجلاف واليت يقل وءها عن  2.5كلغ،
ميكن أ تباع مب هو من املادة اجلاف يقل عن  50يف املا  ،شي اقرتا وصةالا بعبارة اBabyا.
و تس ررهويف الهعديالت اليت تطيأ على تيكعب املنهج واليت ته اوء احلدود الدنعا والقص ررو احملددة أعاله لدهو احللعب
واملادة اجلاف أحكام القسم  3-3-4من املواصةات العام سهادام مصطل ات األلبا (.)CXS 206-1999
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املواد املضافة إىل األغذية

-4

وحدها فئات املواد املضرراف إىل األغذي املشررار إلعالا وامل رة يف اجلدول أدهه ميكن أ تسررهادم لةئات املنهج احملددة.
وجيوء اسر ر ررهادام املواد املضر ر ررادة للهكهل واملواد امللون واملواد احلافظ وف ًقا لل دولني  1و 2من املواصر ر ررة العام للمواد
املض رراف إىل األغذي ( )CXS 192-1995ن ررمن فئ األغذي ( 01.6.2.1األجبا املنض ر والقش ررور) وعدد حمدد
من منظمات احلمون واملواد املضادة للهكهل الواردة يف اجلدول  ،3يف املنه ات العذا ع اليت متهثل هلذه املواصة .
الفئة الوظيفية للمادة املضافة إىل األغذية

االستخدام املربر
كتلة اجلبنة

معاجلة الطبقة السطحية/القشرة

األلوا

X

عوامل الهبععض

–

–

منظمات احلمون

X

–

املثبهات

–

–

املثانات

–

–

عوامل ا سه الب:

–

–

مضادات األكسدة

–

–

املواد احلافظ

X

X

عوامل اإلرغا(

–

–

املواد املضادة للهكهل

–

X

(أ)

–

(ب)

(أ) فقل لل صول على خصا ا اللو كما تيد يف القسم .2
هعما.
(ب) فقل ألسطو األجبا املقطع إىل شيا و أو املقطع أو املبشورة ً
بيشا خشنًا أو ً

 = Xإ اسهادام مواد مضاف تنهمي إىل هذه الةئ ل ما ي ره من الناحع الهكنولوجع .

 -إ اسهادام مواد مضاف تنهمي إىل هذه الةئ لعس ل ما ي ره من الناحع الهكنولوجع .
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امللواثت
ن

متهثل املنه ات اليت تشملالا هذه املواصة لل دود القصو للملواثت احملددة هلذا املنهج يف املواصة العام للملواثت
والسموم يف األغذي واألعالإ (.)CXS 193-1995
وينبعي لل لعب املسررهادم يف تصررنع املنه ات اليت تشررملالا هذه املواصررة أ ميهثل للمسررهوثت القصررو للملواثت
والسر ر ر ر ر ررموم احملددة لل لعب يف املواصر ر ر ر ر ررة العام للملواثت والسر ر ر ر ر ررموم يف األغذي واألعالإ ()CXS 193-1995
ولل دود القصو ملالةات العقاقري البعطيي ومبعدات اآلفات احملددة لل لعب من قبل هعئ الدسهور العذا ي.
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النظافة العامة
يوصر ررى إبعداد املنه ات املشر ررمول أبحكام هذه املواصر ررة ومناولهالا وف ًقا لبقسر ررام املناسر ررب من املبادئ العام لنظاف
األغذي ( )CXC 1-1969ومدون تارسات النظاف بشأ األلبا ومنه ات األلبا ( )CXC 57-2004وغري ذلء
من نص رروه الدس ررهور العذا ي ذات الص ررل  ،مثل مدوهت املمارس ررات اخلاصر ر ابلنظاف العام ومدوهت املمارس ررات
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األخي  .وينبعي أ متهثل املنه ات أل معايري معكيوبعولوجع ُندد وف ًقا للمبادئ واخلطو الهوجعالع لون ر ر ر املعايري
املعكيوبعولوجع ذات الصل ابألغذي وتطبعقالا (.)CXG 21-1997

التوسيم
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ابإلن رراف إىل أحكام املواص ررة العام لهوس ررعم األغذي املعبأة مس رربقًا ( )CXS 1-1985واملواص ررة العام س ررهادام
مصطل ات األلبا ( ،)CXS 206-1999تسي األحكام احملددة الهالع

اسم املنتج الغذائي

1-7

جيوء إطال تسمع جبن غودا وف ًقا للقسم  1-4من املواصة العام لهوسعم األغذي املعبأة مسبقًا ()CXS 1-1985
ش ر ر رري أ ميهثل املنهج ألحكام هذه املواص ر ر ررة  .وجيوء كهاب ا س ر ر ررم بطييق أخي حني يكو ذلء من عادات البلد
الذ يباع فع املنهج ابله ز .
وإ خعار اس ر ررهادام اس ر ررم املنهج تكن فقل إذا كانت اجلبن متهثل هلذه املواص ر ررة  .وعندما يهم اس ر ررهادام هذا ا س ر ررم
جلبن متهثل هلذه املواصة  ،تسي أحكام تسمع املنهج وف ًقا للمواصة العام لبجبا (.)CXS 283-1978
وينبعي أ تقرت تس ر ر ررمع املنه ات اليت يةو حمهواها من الدهو النس ر ر ررب امليجعع احملددة يف القس ر ر ررم  3-3من هذه
املواص ر ررة  ،ابلوص ر ر املناس ر ررب لاش ر ررارة إىل الهععريات اليت طيأت على املنهج أو حمهواه من الدهو (املع عن بنس ر ررب
الدهو يف املادة اجلاف أو كنسب مئوي من الكهل  ،أيالما كا مقبو ً للبلد الذ سعباع فع املنهج ابله ز ) ،على أ
يكو هذا الوصر ر ر إما جز(اً من ا س ر ررم أو يف مونر ر ر ابرء ن ر ررمن صال اليني نةسر ر ر  .وتيد الص ر ررةات املناس ر ررب يف
العبارات الوصر ررةع املذكورة يف القسر ررم  3-7من املواصر ررةات العام لبجبا ( )CXS 283-1978أو يف بعا احملهو
من املع ررذثت وفق ر راً للاطو الهوجعالع ر ر املهعلق ر ر ابس ر ر ر ر ر ررها رردام الهنوي ر ر الصر ر ر ر ر ر ر ي والهنوي ر ر ابلعن رراص ر ر ر ر ر رري املع ررذي ر ر
(.2 )CXG 23-1997
هعما
وجيوء اس ر ررهادام هذه الهس ر ررمع أي ً
ضر ر را للمنه ات املقطع أو املقطع إىل شر ر ريا و أو املبش ر ررورة بي ًشر ر را خشر ر رنًا أو ً
واملصنوع من أجبا متهثل ألحكام هذه املواصة .

بلد املنشأ
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ينبعي ذكي بلد املنش ررأ (أ البلد الذ ص ررن فع املنهج ولعس البلد الذ نش ررأ فع اس ررم املنهج) .وعندما خيضر ر املنهج
لعملع نويلع جوهيي  3يف بلد اث  ،يعه البلد الذ ي فع عملع اله ول األخرية بلد املنشأ لعيض الهوسعم.

بيا حمتوى الدهو يف احلليب
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ينبعي اإلعال عن حمهو الدهو يف احللعب بطييق مقبول يف البلد الذ سررعباع فع املنهج ابله ز  ،إما ( )1كنسررب
مئوي من الكهل أو ( )2كنس ر ر ررب مئوي من الدهو يف املادة اجلاف أو ( )3ابلعيام يف كل حصر ر ر ر مس ر ر ررهاللك س ر ر ررب
ما هو حمدد يف بطاق الهوسعم ،شي ذكي عدد احلصا.

2
3

يكو احلد األدىن من حمهو اجلبن من الدهو يف املادة اجلاف بنسب  48يف املا من الدهو هو امليج  ،لعيض مقارن بعاهت احملهو من املعذثت.
هعما عملع نويلع جوهيي .
ً
مثال ،تعه إعادة تعبئ اجلبن أو تقطع أو تقطععالا إىل شيا و أو بيشالا ً
بيشا خشنًا أو ً
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حتديد التاريخ
م مياعاة أحكام القس ر ررم  1-7-4يف املواص ر ررة العام لهوس ر ررعم األغذي املعبأة مس ر رربقًا ) ،(CXS 1-1985جيوء ذكي
اتريخ الصن بدً من اتريخ الصالحع  ،بشي أ يكو العيض من هذا املنهج بعع هبذا الشكل للمسهاللء النالا ي.
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توسيم احلاوايت غري املخصصة للبيع ابلتجزئة
ينبعي ذكي املعلومات احملددة يف القس ر ررم  7من هذه املواص ر ررة والةقيات  1-4إىل  8-4من املواص ر ررة العام لهوس ر ررعم
األغذي املعبأة مس ر ر رربقًا ) ،(CXS 1-1985وإذا دعت احلاج  ،الهعلعمات اخلاصر ر ر ر ابلهازين ،إما على احلاوي أو يف
املسر ررهندات املصر رراحب  ،على أ يهم ذكي اسر ررم املنهج وعالم تعيي الش ر ر ن واسر ررم املصر ررن أو املعبِّ وعنواهما على
احلاوي  ،ويف حال عدم وجود حاوثت ،تذكي هذه املعلومات على املنهج نةسر  .ولكن ،ميكن ا سررهعان ر عن عالم
الش ن  ،واسم املصن أو املعبِّ وعنواهما بعالم تعيي شي أ يهم الهعيإ علعالا بونوح يف املسهندات املصاحب .
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أساليب التحليل وأخذ العينات
تُس ر ررهادم ،لعيض اله قق من ا مهثال هلذه املواص ر ررة  ،أس ر ررالعب اله لعل وأخذ الععنات الواردة يف أس ر ررالعب اله لعل
وأخذ الععنات املوصى هبا ( )CXS 234-1999ذات الصل ابألحكام الواردة يف هذه املواصة .
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املرفق  -معلومات إضافية
تؤ ي املعلومات اإلن ررافع املبعن يف ما يلي على األحكام الواردة يف الةقيات الس ررابق اليت تعد أس رراس ررع هلوي املنهج
واسهادام اسم املنهج العذا ي وسالمه .

-1
-2

خصائص املظهر
وءه بعبارة اBabyا.
تصن جبن غودا عادة أبوء ترتاوح بني  2.5و 30كعلوغي ًاما .ويشار عادة إىل قوالب اجلبن األقل ً

طريقة التصنيع

طييق الهملعو متلو داخل حملول مل ي.

