مواصفة الدستور الغذائي بشأن بعض اخلضر املعلّبة
CODEX STAN 297-2009
تعديل 2011 :و2015

حتلّ هذه املواصفة حملّ املواصفات الفردية التالية:
اهلليون املعلب ()CODEX STAN 56-1981؛
اجلزر املعلب ()CODEX STAN 116-1981؛
البازالء اخلضراء املعلبة ()CODEX STAN 58-1981؛
الفاصوليا اخلضراء املعلبة والفاصوليا الشمعية املعلبة ()CODEX STAN 16-1981؛
البازالء الناضجة املعلبة ()CODEX STAN 81-1981؛
النخيل الصغري املعلب ()CODEX STAN 144-1985؛
الذرة السكرية املعلبة (.)CODEX STAN 18-1981
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النطاق
تطبق هذه املواصفة على بعض اخلضر املعلبة ،على النحو احملدد يف القسم  2أدناه ويف املالحق ذات الصلة ،واملتاحة
لالستهالك املباشر ،مبا يف ذلك ألغراض خدمات تقديم الطعام أو إلعادة التعبئة إذا دعت احلاجة .وال تطبق
على املنتجات املشار إىل أنها تستدعي مزيدا من التجهيز .وال تشمل هذه املواصفة اخلضر املتخمّرة أو املخللة
أو احملفوظة يف اخللّ.

-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج
يقصد باخلضر املعلبة املنتجات اليت:
( )1أعدت إىل حد كبري باستخدام خضار سليمة أو طازجة (ما عدا البازالء اجلافة اجملهزة واملعلبة) أو جممدة،
على النحو احملدد يف املالحق ذات الصلة ،ودد وصلت إىل نض مناس ألغراض التجهيز .وال يُنزع منها أي
عنصر من عناصرها األساسية املميّزة ،ولكن ينبغي أن ختضع للغسل واإلعداد بشكل مناس  ،حبس املنت
املراد إنتاجه .وهي ختضع لعمليات مثل الغسل والتقشري والتصنيف والتقطيع وغري ذلك من عمليات حبس
نوع املنت ؛
(( )2أ )

تتم تعبئتها مع وسيط تعبئة سائل مناس مبا يتماشى مع الفقرة .3-1-3

(ب) يتم تعبئتها باستخدام وسيط تعبئة بتخلية الضغط ال يتجاوز  20يف املائة من الوزن الصايف للمنت مع
1
إغالق احلاوية بإحكام وبطريقة تسمح بتوليد ضغط داخلي مبا يتفق مع ممارسات التصنيع اجليدة.
( )3يتم معاجلتها باحلرارة على حنو مالئم ،دبل أو بعد التعبئة يف حاويات حمكمة اإلغالق ،ملنع فساد املنت
وضمان استقراره يف ظروف التخزين العادية عند درجة حرارة الغرفة.
2-2

األشكال
عالوة على األشكال احملددة يف املالحق ذات الصلة ،ينبغي السماح باستخدام أي شكل آخر على النحو املشار إليه
يف القسم .1-2-2

1-2-2

أشكال أخرى
1

غالباً ما متلك املنتجات اليت متت تفريغ الضغط منها بنسبة عالية ضغطاً داخلياً يبلغ  300ميليبار ما دون الضغط اجلوي أو أكثر (حبس
حجم احلاوية وغريها من العوامل ذات الصلة).
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ينبغي السماح بعرض املنت بشكل خمتلف على أن:
يتميّز شكل املنت مبا فيه الكفاية عن أشكال أخرى واردة يف املواصفة لعرضه؛
يستجي املنت لكافة شروط املواصفة ذات الصلة ،مبا يف ذلك الشروط اخلاصة باحلدود املفروضة على
العيوب ،والوزن املصفّى ،وأي شروط أخرى تنطبق على الشكل الذي يشبه بأكرب ددر الشكل أو
األشكال املقصودة مبوج هذا احلكم؛
يتم وصف املنت على حنو مناس على بطادة التوسيم لتجن تضليل املستهلك أو إرباكه.

()1
()2

()3

-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

الرتكيبة

 1-1-3املكونات األساسية
اخلضر املعرّفة يف القسم  2وأوساط تعبئة السوائل املالئمة للمنت .
 2-1-3املكونات األخرى املسموح بها
وفق ًا لألحكام ذات الصلة يف املالحق ذات الصلة.

 3-1-3وسائط التعبئة
 1-3-1-3املكونات األساسية
املياه ،وإذا لزم األمر امللح.

 2-3-1-3املكونات األخرى املسموح بها
دد حتتوي وسائط التعبئة على مكونات ختضع ملتطلبات التوسيم الواردة يف القسم  8وميكن أن تشمل ما يلي ،وإن مل
تقتصر عليها:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

السكريات و/أو غريها من املواد الغذائية اليت لديها خصائص حتلية مثل العسل؛
النباتات العطرية والبهارات أو مستخرجات منها والتوابل؛
اخلل؛
عصائر الفاكهة العادية أو املركزة؛
الزيت؛
معجون الطماطم.

4
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معايري اجلودة

 1-2-3اللون واملذاق والقوام
ينبغي أن تتسم اخلضر املعلبة بلون اخلضر املعلبة ومذادها ورائحتها ،مبا يتناس مع نوع اخلضر ووسيط التعبئة
واملكوّنات املستخدمني ،وأن متلك السمات اخلاصة بقوام املنت .

 2-2-3العيوب واملسموحات
ينبغي أن تكون اخلضر املعلّبة خالية إىل حد كبري من العيوب .ينبغي أال تشوب اخلضر املعلّبة عيوب معينة بقدر
أكرب من القيود احملددة يف املالحق ذات الصلة.
3-3

تصنيف "املعيوب"
إن أي حاوية ال تستويف شرطاً واحداً أو أكثر من شروط اجلودة املرعية ،على النحو املبيّن يف القسم ( 2-3باستثناء
تلك املستندة إىل متوسطات العينات) ،تُعترب "معيوبة".

4-3

قبول الشحنة
يُعترب أن شحنة ما تستويف شروط اجلودة املرعية املشار إليها يف القسم  3-1-3يف احلاالت التالية:
()1

()2

-4

بالنسبة إىل الشروط غري املستندة إىل املتوسطات ،ال يتخطى عدد احلاويات "املعيوبة" ،على النحو
املعرّف عنها يف القسم  ،3-3الردم املقبول ( )cاخلاص خبطة أخذ العينات املناسبة حيث يبلغ مستوى
اجلودة املقبول ( )AQLددرة 6.5؛
عند استيفاء الشروط الواردة يف القسم  2-3املستندة إىل متوسطات العينات.

املواد املضافة إىل األغذية
تُعترب فئات املواد املضافة إىل األغذية املذكورة أدناه ويف املالحق ذات الصلة وحدها مربرة من الناحية التكنولوجية،
وميكن استخدامها يف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة .داخل كل فئة من فئات املواد املضافة ،ال ميكن استخدام
إال املواد املضافة إىل األغذية املدرجة أ دناه ويف املالحق ذات الصلة ،أو املشار إليها  ،وذلك طبقاً للوظائف احملددة
وضمن احلدود احملددة فقط.

1-4

يُقبل مبنظّمات احلموضة واأللوان وعوامل احتباس اللون وأمالح الكالسيوم واملثبتات املستخدمة طبقاً للجدول  3يف
املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية ( )CODEX STAN 192-1995ضمن فئة األغذية اليت تتماشى مع هذه
املواصفة.
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األلوان
الرقم الدولي
102
133
143

150د
3-4

5

املضاف الغذائي
التارتارزين
أزرق المع FCF
أخضر سريع FCF
كراميل  - IVكراميل سلفيت النشادر

احلد األقصى
 100ملغ/كلغ
 20ملغ/كلغ
 200ملغ/كلغ
 50 000ملغ/كلغ

عوامل احتباس اللون
الرقم الدولي
385

املضاف الغذائي
Calcium disodium
ethylenediaminetetraacetate

386

Disodium ethylenediaminetetraacetate

512

Stannous chloride

احلد األقصى
 365ملغ /كلغ
(منفردة أو جمتمعة)
 25ملغ/كلغ
حتتس على أنها دصدير.
ال ينبغي إضافتها إىل األغذية يف عل
القصدير غري املصقولة.

-5

امللوثات

1-5

تستويف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة احلدود القصوى احملددة يف املواصفة العامة للملوثات والسموم يف األغذية
واألعالف (.)CODEX STAN 193-1995

2-5

وعلى املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة أن تستويف احلدود القصوى ملخلفات املبيدات و/أو العقادري البيطرية اليت
حددتها هيئة الدستور الغذائي.

-6

النظافة العامة

1-6

يوصى بأن تعد املنتجات املشمولة بأحكام هذه املواصفة وتتم مناولتها وفقاً لألدسام ذات الصلة يف املبادئ العامة لنظافة
األغذية ( )CAC/RCP 1-1969ومدونة السلوك ملمارسات النظافة اخلاصة باألغذية املعلبة دليلة احلموضة وذات
احلموضة القليلة املضافة ( )CAC/RCP 23-1979وغري ذلك من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة مثل مدونات
املمارسات اخلاصة بالنظافة العامة ومدونات املمارسات األخرى.
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2-6

ينبغي أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبولوجية تُحدد وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة بوضع وتطبيق
2
املعايري امليكروبولوجية يف األغذية (.)CAC/GL 21-1997

-7

األوزان واملقاييس

1-7

سعة احلاوية

 1-1-7السعة الدنيا
ينبغي ملء احلاوية جيداً باملنت (مبا يف ذلك وسيط التعبئة) الذي جي أن يشغل ما ال يقل عن  90يف املائة (نادصًا
أي فراغ ضروري حبس ممارسات التصنيع اجليدة) من سعة احلاوية من املياه .وإن سعة احلاوية من املياه هي
حجم املياه املقطرة عند  20درجة مئوية الذي ستحتويه احلاوية بعد ملئها بالكامل .ال تنطبق هذه األحكام على
اخلضر املعلّبة بتفريغ الضغط.
 2-1-7تصنيف "احلاويات املعيوبة"
تُعترب أي حاوية ال تستويف شرط السعة الدنيا الوارد يف القسم  ،1-1-7حاوية "معيبة".

 3-1-7قبول الشحنة
يُعترب أن الشحنة تستويف الشروط الواردة يف القسم  ،1-1-7عندما ال يتجاوز عدد احلاويات "املعيوبة" ،حبس
التعريف الوارد يف القسم  ،2-1-7الردم املقبول ( )cيف خطة أخذ العينات املناسبة حيث يبلغ مستوى اجلودة
املقبول .6.5

 4-1-7احلد األدنى م الوزن املصفّى
 1-4-1-7جي أالّ يقل الوزن املصفّى للمنت عن النس املئوية املذكورة يف املالحق ذات الصلة ،وأن يُحتس على أساس
3
وزن املياه املقطّرة عند  20درجة مئوية اليت ستحتوي عليها احلاوية املغلقة بإحكام عند ملئها بالكامل.

 2-4-1-7دبول الشحنة
يُعترب أنه مت استيفاء الشروط اخلاصة باحلد األدنى من الوزن املصفى من املياه عندما ال يقل متوسط الوزن املصفّى
جلميع احلاويات اخلاضعة للفحص عن احلد األدنى املطلوب ،شرط أال يكون هناك نقص غري مربر يف حاويات
منفردة.
2

بالنسبة للمنتجات اليت يتم تعقيمها جتاريا وفقا ملدونة السلوك ملمارسات النظافة اخلاصة باألغذية املعلبة دليلة احلموضة وذات احلموضة
القليلة املضافة ( ،)CAC/RCP 23-1979ال ينصح باملعايري امليكروبيولوجية ألنها ال تقدم فائدة يف توفري مواد غذائية للمستهلك آمنة

3

بالنسبة إىل احلاويات الصلبة غري املعدنية كاألواني الزجاجية ،جي حتديد ذلك على أساس وزن املياه املقطّرة عند  20درجة مئوية اليت
ستحتوي عليها احلاوية املغلقة بإحكام عند ملئها بالكامل نادص ًا  20ملليمرتا.

وصاحلة لالستهالك.
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التوسيم

1-8

ينبغي توسيم املنتجات اليت تشملها أحكام هذه املواصفة طبق ًا للمواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبأة سلفاً
( .)CODEX STAN 1-1985وباإلضافة إىل ذلك ،تسري األحكام احملددة التالية:

2-8

اسم املنتج

1-2-8

جي أن تكون أمساء املنتجات املعلبة مطابقة لتلك الوارد تعريفها يف املالحق ذات الصلة.

2-2-8

عندما تكون اخلضر مرتّبة باحلجم ،ميكن اإلعالن عن احلجم (أو األحجام يف حال اخللط بني األحجام) على النحو
املبني يف املالحق ذات الصلة ،كجزء من اسم املنت أو على مسافة دريبة منه.

 3-2-8ينبغي أن يتضمن اسم املنت إشارة إىل وسيط التعبئة على النحو الوارد يف القسم (2-1-2أ) .بالنسبة إىل اخلضر املعلبة
اليت متت تعبئتها وفقاً للقسم (2-1-2ب) ،تُلصق الكلمات "معلّبة بتفريغ الضغط" على التسمية التجارية للمنت
أو بالقرب منها.
 4-2-8أشكال أخرى -إذ أُنت املنت وفقاً لألحكام اليت تنطبق على األشكال األخرى (القسم  ،)1-2-2جي أن حتتوي
بطادة التوسيم املوضوعة على مقربة من اسم املنت على كلمات أو مجل إضافية مماثلة لتجنّ تضليل املستهلك
أو إرباكه.
 5-2-8إذا أدّى مكوّن إضايف ،على النحو احملدد يف القسمني  2-1-3و ،3-1-3إىل تغيري املذاق الذي مييّز املنت  ،جي
أن يكون اسم الغذاء مصحوب ًا مبصطلح " منكّه بـ  ،"Xأو "بنكهة  ،"Xحس االدتضاء.
3-8

توسيم حاويات البيع باجلملة
جي توفري املعلومات حول حاويات البيع باجلملة إما على احلاوية أو يف املستندات املصاحبة هلا ،ما عدا اسم
املنت  ،وتعريف الشحنة ،واسم املصنّع أو القائم بالتعبئة أو املوزع أو املستورد وعناوينهم ،إىل جان تعليمات
عن التخزين اليت جي أن ترد كلها على احلاوية .غري أنه ميكن االستعاضة عن تعريف الشحنة واسم املصنع
أو القائم بالتعبئة أو املوزع أو املستورد وعناوينهم بعالمة تعريف ،شرط أن يتم التعرف على هذه العالمة بوضوح
مع املستندات املصاحبة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات
األحكام
الوزن املصفّى
سعة احلاويات
سعة احلاويات يف
حاويات معدنية

الطرق

املبادئ

النوع

(الطريقة العامة للدستور الغذائي اخلاصة
بالفاكهة واخلضراوات اجملهّزة)

غربلة
دياس اجلاذبية

األول

AOAC 968.30

CAC/RM 46-1972

(الطريقة العامة للدستور الغذائي اخلاصة
بالفاكهة واخلضراوات اجملهّزة)
ISO 90.1:1999

دياس الوزن

األول

دياس الوزن

األول

AOAC 971.33

الشوائ املعدنية
(الرمل)

(الطريقة العامة للدستور الغذائي اخلاصة
بالفاكهة واخلضراوات اجملهّزة)
( ISO 762:2003النخيل الصغري املعل )

أخذ العينات

كما هو موضح يف املواصفة

دياس اجلاذبية

األول
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حتديد سعة احلاويات م املياه
()CAC/RM 46-1972
-1

النطاق
تنطبق هذه الطريقة على احلاويات الزجاجية.

-2

التعريف
إن سعة احلاوية من املياه هي حجم املياه املقطّرة عند  20درجة مئوية الذي ستحتوي عليه احلاوية املغلقة بإحكام
عند ملئها بالكامل.

-3

اإلجراءات

1-3

اختيار حاوية غري تالفة على أي مستوى من املستويات.

2-3

غسل احلاوية الفارغة وجتفيفها ودياس وزنها.

3-3

ملء احلاوية باملياه املقطرة عند  20درجة مئوية إىل أعالها ودياس وزن احلاوية املمتلئة.

-4

احلساب وتدوي النتائج
طرح الوزن الذي مت احلصول عليه يف  2-3من الوزن الذي مت احلصول عليه يف  .3-3الفارق بني االثنني هو وزن
املياه الالزمة مللء احلاوية .وتدوّن النتائ بوحدة امليليلرت من املياه.
اختبار اخليط املتني
)(CAC/RM 39-1970

-1

التعريف
اخليط املتني هو خيط يتحمل وزن  250غرام ًا ملدة مخس ثوان أو أكثر عندما يتم اختباره وفقا لإلجراءات املنصوص
عليها أدناه.

-2

املبدأ
يتم انتزاع اخليوط من القرون الفردية ،ثم تثبت من خالل مشبك يزن  250غرام ًا ،ويُعلق حبيث يتحمل اخليط
الوزن بأكمله .إذا حتمل اخليط الوزن ملدة مخس ثوان أو أكثر يتم اعتباره خيط ًا متين ًا.

CODEX STAN 297-2009
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-3

اجلهاز

1-3

املشبك املوزون
استخدم مشبك للبطارية (مت تنعيم أسنانه أو إدارتها إىل الوراء) ،أو دبوس مالبس يشغل بنابض ،أو مشبك مغلف
ذو سطح مستو .أربط الوزن حبيث يكون وزن اجلهاز بأكمله ،مبا فيه الثقل واملشبك 250 ،غرام ًا .أنظر الشكل .1
ميكن استخدام كيس حيتوي على كريات من الرصاص كثقل.

-4

اإلجراء

1-4

اخرت من املنت املصفى عينة متثيلية ال تقل عن  285غراما .سجل وزن عينة االختبار هذه.

2-4

انزع حبوب الفاصوليا وضع جانبا تلك اليت
القرون لوزنها.

3-4

أربط جهاز املشبك إىل طرف من طريف اخليط .التقط الطرف اآلخر بني أصابعك (ميكن استخدام دطعة دماش
للمساعدة على االمساك باخليط) وارفع بلطف.

4-4

إذا حتمل اخليط اجلهاز الذي يزن  250غرام ًا ملدة ال تقل عن مخس ثواني ،ميكن اعتبار أن الوحدة حتتوي على
خيط متني .إذا انقطع اخليط يف أدل من مخس ثواني ،اخترب األجزاء املنقطعة اليت يصل طوهلا إىل  13مليمرت أو
أكثر لتحديد ما إذا كانت هذه األجزاء متينة.

5-4

سجل وزن احلبوب اليت حتتوي على خيوط متينة.

-5

تسجيل وتفسري النتائج

تظهر

أنها ذات خيوط متينة .إنزع اخليوط من القرون واحتفظ مبواد

النسبة املئوية للقرون اليت حتتوي على خيوط متينة =

القرون اليت حتتوي على خيوط متينة (بالغرام)

______________________________

عينة االختبار (بالغرام)

100 x
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الشكل  – 1اختبار اخليط املتني للفاصوليا اخلضراء أو الشمعية

طريقة متييز أنواع البازيالء
)(CAC/RM 48-1972

-1

التعريف
تستند هذه الطريقة على التمييز بني حبيبات النشا لألنواع ذات البذور املتجعدة وحبيبات النشا لألنواع ذات البذور
الناعمة.

-2

املواد واملواد الكاشفة

1-2

اجملهر املرك :
 تكبري من  100إىل .250 -تباين الطور.

2-2

شرحية جمهر وغطاء زجاجي

3-2

ملعقة

4-2

إيثانول  95يف املائة

5-2

الغليسريين

()v/v

CODEX STAN 297-2009
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-3

اإلجراء

1-3

إعداد التحميل

 1-1-3أزل جزءًا صغريًا من السويداء وضعه على الشرحية الزجاجية؛
 2-1-3استخدم امللعقة لطحن املواد مع إيثانول  95يف املائة ()v/v؛
 3-1-3أضف دطرة من الغليسريين وضع الغطاء الزجاجي على املواد وافحصه حتت اجملهر.
2-3

التحديد

 1-2-3تظهر حبيبات النشا لألنواع ذات البذور اجملعدة (بازيالء احلدائق احللوة) واضحة املعامل ،وعموما جبسيمات
كروية.
 2-2-3تظهر حبيبات النشا لألنواع ذات البذور الناعمة (املستديرة ،املبكرة ،القارية) ككتلة غري مبلورة ومن دون أي شكل
هندسي حمدد جيدا.
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خطط أخذ العينات
يتم حتديد مستوى الفحص املناس على النحو التالي:
مستوى الفحص األول –أخذ العينات العادية
مستوى الفحص الثاني -

النزاعات (يقر حكم الدستور الغذائي حجم العينة) ،اإلنفاذ أو احلاجة إىل
تقدير شحنة املنتج على حنو أفضل
خطة أخذ العينات 1

(مستوى الفحص األول ،مستوى اجلودة املقبول = )6.5
الوزن الصايف يساوي كيلوغراماً واحداً أو أقل ( 2.2باوند)
رقم القبول )(c
حجم العينة )(n
حجم الشحنة )(N
 4 800أو أدل

6

1

24 000 – 4 801

13

2

48 000 – 24 001

21

3

84 000 – 48 001

29

4

144 000 – 84 001

38

5

240 000 – 144 001
أكرب من 240 000

48

6

60

7

 2 400أو أدل

6

1

15 000 – 2 401

13

2

24 000 – 15 001

21

3

42 000 – 4 001

29

4

72 000 – 42 001

38

5

120 000 – 72 001

48

6

60

7

الوزن الصايف أكرب م كيلوغرام واحد ( 2.2باوند) إمنا ال يتعدى  4.5كيلوغرام ( 10باوند)
رقم القبول )(c
حجم العينة )(n
حجم الشحنة )(N

أكرب من

120 000

الوزن الصايف يتعدى  4.5كيلوغرام ( 10باوند)

حجم الشحنة )(N

حجم العينة )(n

رقم القبول )(c

 600أو أدل

6

1

2 000 – 601

13

2

7 200 - 2 001

21

3

15 000 – 7 201

29

4

24 000 – 15 001

38

5

42 000 – 24 001

48

6

60

7

أكرب من

42 000

CODEX STAN 297-2009
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خطة أخذ العينات 2

(مستوى الفحص الثاني ،مستوى اجلودة املقبول = )6.5
الوزن الصايف يساوي كيلوغراماً واحداً أو أقل ( 2.2باوند)
حجم الشحنة

)(N

حجم العينة

)(n

رقم القبول )(c

 4 800أو أدل

13

2

– 4 801
48 000 – 24 001
84 000 – 48 001
144 000 – 84 001
240 000 – 144 001
أكرب من 240 000

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

24 000

الوزن الصايف كثر م كيلوغرام واحد ( 2.2باوند) إمنا ال يتعدى  4.5كيلوغرامات ( 10باوند)
حجم الشحنة

)(N

حجم العينة

)(n

رقم القبول )(c

 2 400أو أدل

13

2

– 2 401
24 000 – 15 001
42 000 – 24 001
72 000 – 42 001
120 000 – 72 001
أكرب من 120 000

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

15 000

الوزن الصايف يتعدى  4.5كيلوغرام ( 10باوند)
حجم العينة )(n

رقم القبول )(c

حجم الشحنة

 600أو أدل

13

2

– 601
7 200 – 2 001
15 000 – 7 201
24 000 – 15 001
42 000 – 24 001
أكرب من 42 000

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

)(N

2 000

CODEX STAN 297-2009

15

امللحق اخلاص باهلليون
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
 1الوصف
1-1

تعريف املنتج
يعين االسم "هليون" املنت احملضر من األجزاء الطرية والصاحلة لألكل من اجلذوع املقشرة أو غري املقشرة ألصناف
اهلليون اليت تطابق خصائص .Asparagus officinalis L.

2-1

األنواع

 1-2-1يأتي اهلليون يف األشكال واألحجام التالية:
( )1اهلليون الكامل ،أو اهلليون ،أو الرماح الكاملة :الرأس واجلزء اجملاور للرمح يرتاوح طوله بني  12سم على
األدل و 18سم على األكثر.
( )2اهلليون القصري ،أو الرماح القصرية :الرأس واجلزء اجملاور للرمح يرتاوح طوله بني  7سم على األدل و 12سم
على األكثر.
( )3رؤوس اهلليون :الطرف العلوي (الربعم) واجلزء اجملاور للرمح يرتاوح طوله بني 3سم على األدل و  7سم 1على
األكثر.
( )4اهلليون املقطع :الرماح املقطعة بالعرض إىل أدسام يرتاوح طوهلا بني  2سم على األدل و 7سم على األكثر.
( )5اهلليون املقطع مع الرؤوس :ينبغي أن تكون نسبة الرؤوس  15يف املائة أو أكرب من الوزن املصفى.
( )6اهلليون املقطع م دون الرؤوس :يسمح بوجود رؤوس يف بعض األحيان.
 2-2-1يعل اهلليون من حيث ألوانه على النحو التالي:
()1

1

اهلليون األبيض :الرماح البيضاء أو من لون الكريم ،أو الصفراء؛ ال ينبغي أن يكون هناك رؤوس خضراء أو
خضراء فاحتة أو خضراء مصفرة ،ألكثر من  20يف املائة من عدد الرماح.
ال ينبغي أن يتجاوز الطول األدصى  9.5سم ،وذلك وفقا لتشريعات البلد الذي يقوم بالبيع بالتجزئة.
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()2

اهلليون األبيض برؤوس بنفسجية أو خضراء :دد تكون للهليون األبيض رؤوس بنفسجية أو خضراء أو خضراء
فاحتة أو خضراء مصفرة ،ودد تنطبق هذه األلوان أيضا على األجزاء اجملاورة ،ولكن ال ينبغي أن يكون هناك
أكثر من  25يف املائة من عدد الوحدات بهذه األلوان على أكثر من  50يف املائة من طوهلا.

()3

اهلليون األخضر :هذه الوحدات خضراء أو خضراء فاحتة أو مصفرة؛ ال ينبغي أن يظهر أكثر من  20يف املائة
من الوحدات لونا أبيض أو كريم أو أبيض مصفر يف اجلزء السفلي للرمح على مدى أكثر من  20إىل  50يف املائة
من طوهلا ،وفقا لتشريعات البلد يقوم بالبيع بالتجزئة.

()4

ألوان خمتلطة :مزي من الوحدات البيضاء أو الكريم أو البيضاء املصفرة أو البنفسجية أو اخلضراء أو اخلضراء
الفاحتة أو اخلضراء املصفرة.

حتديد احلجم (اختياري)
ميكن حتديد أحجام اهلليون وفقا للجدول أدناه 2.ويتوافق احلجم مع احلد األدصى لقطر أمسك جزء من الوحدة عند
دياسه عموديا على احملور الطولي للوحدة.
احلجم
()1
()2
()3
()4
()5
()6

2

اهلليون األبيض املقشر (القطر)

وصوال إىل  8ملم
صغري
فوق  8ملم
متوسط
ووصوال إىل  13ملم
فوق  13ملم
كبري
ووصوال إىل  18ملم
فوق  18ملم
كبري جدا
ووصوال إىل  25.4ملم
فوق  25.4ملم
هائل
مزي من األحجام املتنوعة – مزيد من حجمني أو أكثر

اهلليون األبيض غري املقشر
(القطر)
وصوال إىل  10ملم
فوق  10ملم
ووصوال إىل  15ملم
فوق  15ملم
ووصوال إىل  20ملم

اهلليون األخضر
(القطر)
 3إىل  6ملم
فوق  6ملم
ووصوال إىل  8ملم
فوق  8ملم
ووصوال إىل  10ملم

فوق  20ملم

فوق  10ملم

ميكن استخدام تسميات األحجام يف اجلدول ،أو أحكام حتديد احلجم األخرى ،وفقا لتشريعات البلد الذي يقوم بالبيع بالتجزئة.
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-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

 1-1-2التماثل
()1

الطول :يتم استيفاء املواصفات املطلوبة يف القسم  1-2فيما يتعلق بأنواع اهلليون يف احلاالت التالية:
 يكون الطول السائد للوحدات املتواجدة يف العينة ضمن تصنيف منط معني؛
 يكون طول الوحدات موحدًا نسبياً .واملقصود بعبارة "موحد نسبياً" ،على أساس متوسط العينات ،ما يلي:
 75 يف املائة من عدد الوحدات على األدل ال خيتلف عن أكثر طول شيوعا بأكثر من  1سم ،و 90يف املائة
من عدد الوحدات على األدل ال خيتلف عن أكثر طول شيوعا بأكثر من  2سم.
( )2القطر :االمتثال فيما يتعلق بأمساء األحجام الفردية.
-1

عندما يقال عن منت أنه مت تقدميه أو بيعه على أنه ميتثل مع أمساء األحجام
الفردية املذكورة يف القسم  ،2-1ينبغي أن تتوافق العينة مع األدطار احملددة لكل
صنف على حدة ،بشرط أال ينتمي أكثر من  25يف املائة من الوحدات الواردة يف
احلاوية إىل جمموعة (أو جمموعات) من أحجام جماورة.

-2

يف

تُعترب أي حاوية أو عينة ،تتجاوز حد التسامح املنصوص عليه أعاله ،أي
املائة) على أنها "معيبة" فيما يتعلق بتحديد احلجم.

25

 2-1-2حتديد العيوب والتسامح
التعريف
العيوب
دطع مكسورة أو مسحودة لدرجة أنها تؤثر
( )1رؤوس اهلليون وأجزاء أخرى
سلبا على شكل املنت وتضم دطعا طوهلا أدل
مسحودة
من  1سم
( )2مواد دخيلة

مثل الرمل أو الرتبة أو املواد من الرتبة

( )3اهلليون بالقشر (فقط يف حالة الوحدات اليت تضم أجزاء غري مقشرة مما يؤثر
سلبا على شكل املنت أو صالحيته لألكل
اهلليون املقشر)
( )4اهلليون األجوف والليفي

وحدات جوفاء إىل درجة أنها تؤثر سلبا على
شكل الوحدات الليفية والقاسية ولكنها تظل
صاحلة لألكل

احلد األقصى
جي أن يكون املنت خاليا
نسبيا من مثل هذه العيوب.
جي أن يكون املنت خاليا
تقريبا من مثل هذه العيوب.
 % 10من العدد
 % 10من العدد

CODEX STAN 297-2009
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التعريف
الرماح أو الرؤوس منحنية جدا ،أو وحدات
مشوهة بسب انقسامها إىل دسمني أو تشوهات
أخرى ورؤوس مفتوحة

العيوب
( )5اهلليون املشوّه

عيوب يف اللون ،أو جروح من اآلالت ،أو
أمراض ،غري ضارة بالنسبة للمستهلك

( )6اهلليون املتضرر

احلد األقصى
 % 10من العدد
 % 15من العدد

جمموع مجيع العيوب املوصوفة يف الفقرات ( )3و( )4و( )5و( )6لألنواع التالية:
العيوب والتسامح
( )1اهلليون ،اهلليون الكامل،
الرماح الكاملة
( )2اهلليون القصري أو الرماح القصرية
( )3رؤوس اهلليون
( )4اهلليون املقطع مع الرؤوس
( )5اهلليون املقطع من دون رؤوس

-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى

-4

احلد األقصى
 % 15من العدد
 % 15من العدد
 % 15من العدد
 % 20من العدد
 % 25من العدد

األنواع

احلد األدنى م الوزن املصفّى
()%

( )1اهلليون األبيض املقشر (كامل،
دصري)

59

( )2اهلليون األبيض غري املقشر

57

( )3اهلليون األخضر
( )4أنواع أخرى

50
58

التوسيم
تدرج األلوان ،بالنسبة للهليون ،حبس األنواع احملددة يف القسم  .2-1وبالنسبة للهليون األبيض ،ينبغي
استخدام عبارتي "غري مقشر" و/أو "غري مرت حبس احلجم" وفقا لتشريعات البلد يقوم بالبيع بالتجزئة.
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امللحق اخلاص باجلزر
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
-1

الوصف

 1-1تعريف املنتج
يعين االسم "جزر" املنت احملضر باستخدام اجلذور النظيفة والسليمة ألصناف من اجلزر اليت تطابق خصائص
 ،Daucus carota Lمت تقليص رؤوسها واألطراف اخلضراء وتقشريها.
2-1

األنواع
()1

النوع الكامل:
(أ)

األنواع املخروطية أو األسطوانية الشكل :اجلزر حيتفظ بعد جتهيزه بشكله األولي تقريبا.
ال ينبغي أن يتجاوز أكرب دطر للجزر ،عند دياسه بزاوية دائمة على احملور الطولي 50 ،ملم.
ال ينبغي أن تتخطى النسبة بني أدطار أكرب وأصغر جزرة .1:3

(ب) األنواع الكروية :اجلزر وصل إىل مرحلة النض الكامل ،وشكله مستدير ،وال يتخطى دطره
يف كال االجتاهني  45ملم.
()2

اجلزر الصغري الكامل:
(أ)

األنواع املخروطية أو األسطوانية الشكل :اجلزر ال يتخطى دطره
طوله  100ملم.
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ملم وال يتخطى

(ب) األنواع الكروية :اجلزر الكامل ال يتخطى دطره يف كال االجتاهني  27ملم.
()3

األنصاف :اجلزر املقطع على طوله إىل دسمني متساويني تقريبا.

()4

األرباع :اجلزر املقطع إىل أربعة أجزاء متساوية تقريبا بتقطيعه يف نقطتني عموديا على احملور الطولي.

()5

()6

شرائح بالطول :جزر مقطع على طوله ،بطريقة مستقيمة أو متموجة ،إىل أربع دطع أو أكثر متساوية
تقريبا يصل طوهلا إىل  20ملم وليست أدل من  5ملم عند أدصى عرض هلا.
مستديرة أو شرائح :جزر مقطع بطريقة مستقيمة أو متموجة ،عموديا على احملور الطولي ،إىل دطع
مستديرة يصل مسكها إىل  10ملم كحد أدصى ودطرها األدصى إىل حوالي  50ملم.
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()7
()8

()9

مكعبات :جزر مقطع إىل مكعبات تصل جوانبها إىل  15ملم على األكثر.
شرائح رفيعة ،جوليان ،على الطريقة الفرنسية ،أو كرباط :جزر مقطع على طوله ،بطريقة مستقيمة
أو متموجة ،إىل أصابع .ال ينبغي أن يتجاوز دسم األصابع  5ملم (تقاس عند أطول جزء من القسم).
أجزاء أو قطع :جزر كامل مقطع إىل أدسام دد تكون أشكاهلا غري منتظمة.

-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

 1-1-2التماثل
()1

الطول :للجزر احملدد يف األدسام  )1(2-1و( )2ينبغي أال يزيد  75يف املائة منها على األدل عن متوسط
طول اجلزر بأكثر من  5ملم ،وأال يزيد  90يف املائة منها على األدل عن متوسط طول اجلزر بأكثر
من  10ملم.

()2

القطر وقياسات أخرى :هناك 15يف املائة تسامح فيما يتعلق بأدصى دياس.

()3

تعترب أي حاوية أو عينة تتخطى حدود التسامح املنصوص عليها يف النقطتني ( )1و( )2أعاله "معيبة".

 2-1-2تعريف العيوب والتسامح
اجلزر الكامل واجلزر الصغري وأنصاف اجلزر وأرباعه والشرائط.
العيوب

التعريف

التسامح كنسبة مئوية م
وزن املنتج املصفّى
(كتلة/كتلة)

( )1اجلزر املشوه

أجزاء مشوهة أو متالشية يتخطى دطرها  5ملم

20

( )2ضرر ميكانيكي

جزر مت سحقه أو خدشه أثناء التعلي

10

( )3تشوهات

تشوهات أو تشققات ظهرت أثناء النمو

20

( )4أجزاء غري مقشرة

 % 30منها أو أكرب غري مقشرة

20

جزر داس أو متخش بسب األلياف فيه

10

( )5ليفي
( )6يادــات ســــوداء أو
يادة حبلقة مساكتها  1ملم أكرب من نصف حميطها
خضراء غامقة
( )7مواد نباتية دخيلة

مادة نباتية من اجلزر أو أي مادة نباتية أخرى غري
ضارة

20

دطعة واحدة يف كل
غرام من حمتوى احلاوية
الكلي

1 000

21

CODEX STAN 297-2009

ال جي أن يتخطى إمجالي العيوب من ( )1إىل ( )6نسبة  25يف املائة من وزن املنت املصفّى.
العيوب ( )3و( )4و( )6ال تنطبق على املكعبات والدوائر والشرائط ،وبالنسبة هلذه األنواع ال جي أن يتخطى
إمجالي العيوب ( )1و( )2و( )5نسبة  25يف املائة من وزن املنت املصفّى.
-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى
األنواع

احلد األدنى م الوزن املصفّى
()%

( )1اجلزر الكامل

57.0

( )2أنصاف ،اجلزر الصغري الكامل

62.5

( )3شرائح بالطول

52.0

( )4مكعبات

62.5

( )5شرائط

56.5

( )6أرباع ،دطع ،مستديرة

56.5

( )7دطع أو أجزاء

56.5
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امللحق اخلاص بالفاصوليا اخلضراء والفاصوليا الشمعية
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:

-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
تعين األمساء "الفاصوليا اخلضراء" و"الفاصوليا الشمعية" املنتجات املعدة من القرون ،غري الناضجة بشكل كامل
واملقطعة أطرافها ،من أصناف تطابق خصائص أنواع الفاصوليا  Phaseolus vulgaris Lو Phaseolus coccineas
 L.أو  Phaseolus multiflorus LMKمن جمموعات األصناف املتميزة فيما يتعلق بالشكل على النحو التالي:

2-1

()1

مستديرة :الفاصوليا اليت ال يتجاوز عرضها مرة ونصف املرة مسك احلبة.

()2

مسطحة :الفاصوليا اليت يتجاوز عرضها مرة ونصف املرة مسك احلبة.

األنواع
تأتي الفاصوليا اخلضراء والفاصوليا الشمعية يف األشكال واألحجام التالية:
()1
()2

()3
()4

()5
3-1

كاملة :درون كاملة من أي طول.
مقطعة/مكسورة :درون موحدة تقريبا مقطعة أو مكسورة يف العرض مقارنة باحملور الطولي؛ ال يقل طوهلا
عن  20ملم.
قطع قصرية :درون مقطعة يف العرض ،يكون  75يف املائة من عددها أو أكثر أطول من  20ملم.
شرائح رفيعة ،مقطعة بالطول ،على الطريقة الفرنسية :درون بشرائط مسكها أدل من  6.5ملم ،معظمها
مقطع بطريقة مائلة أو بالطول.
مقطعة على حنو مائل :ما يقارب  45درجة من احملور الطولي.

حتديد احلجم (اختياري)
ميكن تصنيف الفاصوليا اخلضراء والفاصوليا الشمعية احملددة يف القسم  1.)1( 2-1إذا كان هذا هو احلال ،فهي
تصنف وفقا للجدول أدناه .ويتم حتديد الصنف عن طريق دياس القطر على احملور الرئيسي عند أوسع نقطة بني
خاط وآخر.
1

ميكن استخدام حجم التسميات يف اجلدول أو أحكام التحجيم األخرى وفقا لتشريعات الدولة اليت تبيع بالتجزئة.
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متطلبات التصنيف للفاصوليا املستديرة واملسطحة (الفاصوليا اخلضراء أو الشمعية)
معيار التصنيف (أقصى قطر – ملم)

احلجم

املستديرة
()1
()2
()3
()4
()5
()6

صغرية للغاية
صغرية جداً
صغرية
متوسطة
عريضة
عريضة جداً

1
2
3
4
5
6

املسطحة

2

النسبة القصوى (كتلة/كتلة
م الفاصوليا غري املطابقة)

6.5 - 5.8
5.8
8.0 - 7.3
7.3
9.0 - 8.3
8.3
10.5 - 9.5
9.5
10.7 - 10.5
أكرب من 9.5
أكرب من 10.7
(*) مل يتم فرزها

%10
%10
%15
%25

تقلص طبيعي حلجم احلبوب
( )7مل يتم فرزها
(*)
(*) مل يتم فرزها :حبوب نسبة حجمها طبيعية بعد التنظيف ،من دون حذف أو إضافة الفاصوليا اليت مت فرزها.
-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

 1-1-2تعريف العيوب
()1
()2

()3

2

القرون الليفية :الفاصوليا حيث أحد اخليوط احمليطة بالقرن يقاوم عملية السح .
القرون مع أطرافها :فاصوليا ال يزال مرفقها موجود (الفاصوليا حيث ال تزال الناشزة فقط موجودة حيث
كانت السويقة معلقة ال تعترب درونا مع أطرافها)
القرون التالفة :تعترب الفاصوليا تالفة إذا كان هناك صدأ على القرون ،وعيوب يزيد دطرها عن  5ملم،
وبقع ،أو تلك اليت نسبة لالختبارات احلسية دد منت دشرتها لتصبح مسيكة ،وبالتالي اخنفضت ديمتها
الغذائية.

()4

قطع فاصوليا :دطع فاصوليا ال يتعدى طوهلا  20ملم (لعل احلبوب الكاملة).

()5

مواد نباتية غري مؤذية :أجزاء من النبتة (الفاصوليا) ومواد نباتية دخيلة غري مؤذية تعترب فتات نباتي.

احلدود القصوى لألدطار املبينة يف العمود " مستديرة" ال تدل على نطاق؛ بل إنها تدل على سبيل املثال بالنسبة حلجم "صغرية للغاية" أو
" "1أن احلد األدصى للقطر سيكون  5.8أو  5.9أو .6.5
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 2-1-2العيوب والتسامح
يتم التعبري عن القيود التالية على العيوب بالنس  ،وهي تتعلق بالوزن املصفّى للمنت .
عند فحصه ا وفقا خلطة أخذ العينات املناسبة حيث يبلغ مستوى اجلودة املقبول  ،6.5ينبغي أن تكون الفاصوليا
املعلبة خالية من العيوب إىل احلد املبني أدناه:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

العيوب
القرون الليفية
القرون بأطرافها
القرون التالفة
دطع فاصوليا
مواد نباتية غري مؤذية
العيوب اإلمجالية

-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى
األنواع
( )1كاملة
( )2أنواع أخرى باستثناء الشرائح الرفيعة،
واملقطعة بالطول ،وعلى الطريقة الفرنسية
( )3الشرائح الرفيعة ،املقطعة بالطول ،على
الطريقة الفرنسية

التسامح ( %كتلة/كتلة)
3
3
10
4
4
15

احلد األدنى للوزن املصفّى
()%
50
52
50
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امللحق اخلاص بالبازالء اخلضراء
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
يعين اإلسم "بازالء خضراء" املنت احملضر من بذور ( Pisum Sativum Lاخلضراء) غري الناضجة ،لألصناف
الناعمة واجملعدة ،أو لألنواع األخرى (اهلجينة لألصناف اجملعدة للبذور املستديرة) ولكن باستثناء السالالت
.macrocarpum
عندما تكون البازالء من األصناف اجملعدة اخلضراء احللوة أو من هجن هلا نفس اخلصائص املميزة ،يكون اإلسم
"بازالء خضراء حلوة".

2-1

حتديد احلجم (اختياري)
ميكن حتديد حجم البازالء اخلضراء وفقا للجدول أدناه.
تسمية احلجم

()1
()2
()3
()4
()5

صغرية للغاية
صغرية جدا
صغرية
متوسطة
عريضة

()1
()2
()3
()4
()5

صغرية للغاية
صغرية جدا
صغرية
متوسطة
عريضة

1

1

قطر الفتحات الدائرية يف املنخل
(بامللليمرت)
ستمرّ من خالله
ل مترّ م خالله
البازالء اخلضراء الناعمة
7.5
8.2
7. 5
8.75
8. 2
9.3
8.75
9. 3
البازالء اخلضراء احللوة اجملعدة
7.5
8.2
7. 5
9.3
8. 2
10.2
9. 3
10.2

ميكن استخدام التسميات يف اجلدول ،أو أحكام حتديد احلجم األخرى ،وفقا لتشريعات الدولة اليت تبيع بالتجزئة.
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-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

1-1-2

تعريف العيوب والتسامح
دد حتتوي البازالء املعلبة على كمية ضئيلة من الرواس وينبغي أن تكون خالية نسبيا من العيوب ضمن احلدود
املبينة على النحو التالي:
العيوب
( )1البازالء الشائبة

التعريف
تتكون من البازالء الشائبة دليال أو املبقعة

احلدود القصوى املسموح بها
(على أساس وزن البازالء
املصفّاة)
 %5كتلة/كتلة

تتكون من البازالء املبقعة ،واليت تغري لونها أو
( )2البــازالء الشائبـــة اليت هي شائبة (مبا يف ذلك البازالء اليت أكلها
الدود) إىل حد التأثري على شكلها أو نوعية أكلها
بشكل كبري
بشكل كبري.

 %1كتلة/كتلة

( )3فتات بازالء

تتألف من أجزاء من البازالء؛ فلقات فردية أو
منفردة؛ فلقات مسحودة أو جزئية أو مكسرة؛
دشور؛ ولكنها ال تضم حبوب بازالء سليمة وكاملة
بقشور منفصلة.

 %10كتلة/كتلة

( )4البازالء الصفراء

البازالء الكاملة صفراء اللون وليس ما يسمى
بالبازالء "الشقراء" اليت هي شاحبة اللون جداً.

 %2كتلة/كتلة

مكونة من أي ورق أو مواد درون من نبات
( )5مواد نباتية خارجية البازالء ،أو غريها من املواد النباتية غري الضارة
اليت مل يتم إضافتها كعنصر عمداً.

 %0.5كتلة/كتلة

جمموع العيوب السابقة ( )1و( )2و( )3و( )4و()5

 %12كتلة/كتلة
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-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى

27

األحجام

احلد األدنى م الوزن املصفّى
()%

( )1صغرية للغاية
( )2صغرية جدا
(3

66

صغرية

( )4متوسطة
( )5كبرية
( )6غري مصنفة

62.5
59

-4

التوسيم

1-4

عندما ال تكون البازالء اخلضراء مصنفة دد يتضمن التوسيم على مقربة من اسم املنت عبارة "غري مصنفة".

2-4

دد يكون اسم املنت "بازالء"" ،بازالء خضراء"" ،بازالء احلديقة"" ،بازالء احلديقة اخلضراء"" ،بازالء مبكرة"،
"بازالء حلوة"" ،بازالء صغرية" ،أو أي وصف معادل يستخدم يف البلد يبيع بالتجزئة.
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امللحق اخلاص بقلوب النخيل/النخيل الصغري
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
يعين اسم "دلوب النخيل/النخيل الصغري" املنت احملضر من الرباعم الطرفية للنخيل (اخلاليا اإلنشائية العلوية
والسفلية) ،حيث ينبت جذع صغري ،املقلصة من األجزاء الليفية وغري الصاحلة لألكل .وللمنت بنية متجانسة هلا
خصائص أنواع أشجار النخيل الصاحلة لالستهالك البشري.

2-1

األنواع
( )1تعرض أنواع النخيل على النحو التالي:
(أ)

"قلوب النخيل" هي الربعم الطريف للنخيل ،مقطع عموديا على احملور إىل دطع طوهلا األدنى  40ملم
ويعتمد طوهلا األدصى على حجم احلاوية ،ويرتاوح شكلها بني خمروطية وأسطوانية.

(ب) "قطع النخيل" مقطوعة من كال اجلزأين العلوي والسفلي ألطراف دطع اخلاليا اإلنشائية ،بطريقة
منتظمة أو غري منتظمة وطوهلا األدنى  5ملم واألدصى  39ملم.
(ج) "دوائر" أو "شرائح" "قلوب النخيل" هي املنت مت احلصول عليه من اجلزء العلوي ألطراف دطع
اخلاليا اإلنشائية ،وهي مقطعة بالعرض إىل دطع مسكها األدنى  15ملم واألدصى  40ملم.
(د)

"امليداليات" هي دطع مقطعة بشكل منتظم إىل أشكال دائرية أو بيضاوية من اجلزء السفلي ألطراف
دطع اخلاليا اإلنشائية للنخيل ،دطرها األدنى  20ملم ويرتاوح مسكها بني  3و  10ملم.

-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

 1-1-2التماثل
()1

يتم استيفاء املواصفات املنصوص عليها يف القسم  2-1بشأن أنواع النخيل يف احلاالت التالية :عندما يكون
طول و/أو دطر و/أو مسك وحدات العينة موحدا نسبيا .وتعين عبارة "موحد نسبيا" على أساس متوسط
العينات ،االمتثال ألحكام القسم  2-1كما يلي:
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(أ) الفرق بني طول مجيع الوحدات والطول السائد ال يتعدى  10 ±ملم تقريباً؛
(ب) الفرق بني مسك مجيع الوحدات والسمك السائد ال يتعدى  10 ±ملم تقريباً؛
(ج) الفرق بني دطر مجيع الوحدات والقطر السائد ال يتعدى  10 ±ملم تقريباً.

 2-1-2تعريف العيوب والتسامح
العيوب
( )1نسي معي
( )2شوائ معدنية
( )3وحدات تالفة
( )4تلف ميكانيكي
( )5لون غري طبيعي
( )6عيوب فيزيولوجية

التعريف
صل أو ليفي و/أو لني امللمس ،مبا يؤثر جدا على
صالحية املنت لألكل
مثل الرمل واحلصى أو عناصر الرتبة األخرى
وحدات فيها ندوب وجروح ،وخدوش وغريها من
العيوب من النوع نفسه دد يؤثر بشكل كبري على
مظهر املنت
وحدات مكسرة أو مقسمة ،وشظايا أو دطع منفصلة،
دد تؤثر سلبا على مظهر املنت
لون خمتلف بشكل كبري عن اللون العادي للمنت
وحدات مع خاليا إنشائية جلذع النخيل بالنسبة
"لقلوب النخيل" و"الدوائر" و"الشرائح".

احلدود القصوى املسموح بها/
الوزن املصفّى (كتلة/كتلة)
10
0. 1
15

10
10
10

النسبة اإلمجالية للعيوب بالنسبة لقلوب النخيل

20

النسبة اإلمجالية للعيوب بالنسبة لألنواع األخرى

25

-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى

-4

التوسيم

األنواع
( )1دلوب النخيل
( )2األنواع األخرى

احلد األدنى للوزن املصفّى
()%
50
52

ميكن استكمال االسم "دلوب النخيل/النخيل الصغري" باالسم الشائع للنخيل املستخدم.
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امللحق اخلاص بالبازالء الناضجة اجملهزة
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
1

-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
يعين االسم "البازالء الناضجة اجملهزة" املنت مت إعداده باستخدام حبوب نظيفة وكاملة ،مدروسة وجمففة ألصناف
 Pisum sativum L.مت نقعها ،ولكن باستثناء األنواع الفرعية .macrocarpum

2-1

تعريف العيوب والتسامح
العيوب
()1

البازالء امللطخة

التعريف
البازالء مع صبغات أو بقع طفيفة

البازالء مع بقع وعيوب يف اللون أو امللطخة إىل درجة التأثري
( )2البازالء امللطخة بشكل كبري على شكلها وصالحيتها لألكل بشكل كبري؛ ترد البازالء
املدودة ضمن هذه الفئة
فتات من البازالء مثل النبتات املنفصلة أو املسحودة جزئيا أو
( )3فتات البازالء
مكسرة كليا ودشور منفصلة
أي دطعة من اجلزء اللوليب أو السوية أو األوراق أو القرون،
( )4املواد النباتية الدخيلة
وأية مواد نباتية أخرى
ال ينبغي أن يتخطى جمموع العيوب ( )1و( )2و( )3و( %15 )4من الوزن كتلة/كتلة.
-2

احلدود القصوى
املسموح بها
للوزن املصفّى ()%
 10كتلة/كتلة
 2كتلة/كتلة
 10كتلة/كتلة
 0.5كتلة/كتلة

التوسيم
عندما ال يكون لون البازالء الناضجة أخضر ،ينبغي اإلشارة إىل لونها (على سبيل املثال :البازالء البنية أو البازالء
الصفراء).

1

تعرف أيضا يف بعض البلدان باسم "البازالء اجلافة املعلبة" أو "البازالء اجلافة اجملهزة".

CODEX STAN 297-2009

31

امللحق اخلاص بالذرة السكرية
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
يعين اسم "الذرة السكرية" املنت احملضر من حبوب ذرة سكرية نظيفة وسليمة ،من اللون األبيض أو األصفر ،املطابقة
خلصائص .Zea mays saccharata L
حبوب كاملة معبأة مع أو بدون وسيط تعبأة سائل.
الذرة القشدية :حبوب كاملة أو حبوب مقطعة كاملة معبأة يف مكون دسم من حبات الذرة ،وغريها من املكونات
السائلة ومكونات أخرى وفقا للقسم  ،1-2وذلك لتشكيل منت متسق الدسم.

-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

الرتكيبة

 1-1-2املكونات األخرى املسموح بها

2-2

() 1

النشا من الذرة القشدية؛

() 2

بالنسبة للذرة السكرية :دطع من الفلفل األخضر أو األمحر ،خملوطة أو غري خملوطة مع خضروات أخرى
يف نسبة إمجالية أدل من  15يف املائة كتلة/كتلة من الوزن الصايف للمنت .

معايري اجلودة

 1-2-2اللون واملذاق والقوام
ينبغي أن يكون السائل يف الذرة القشدية متسقا بشكل جيد ولكن غري مفرط ،ودد يكون السائل كثيفا ومسيكا ولكن غري
جاف بشكل مفرط ،حبيث أنه بعد دديقتني من الفصل املعتدل غري املفرط ميكن رؤية سائل منفصل.
2-2-2

تعريف العيوب والتسامح
ينبغي أن يكون للذرة السكرية دوام طري ،وأن يكون هناك بعض املقاومة عند املضغ.
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وجي أن يكون املنت النهائي خاليا من فتات العرانيس ،والشوشة ،والقشر ،واحلبوب اليت هلا لون غري طبيعي أو
املشوهة ،واملواد النباتية الدخيلة ،والعيوب األخرى الغري املذكورة بوضوح ،ضمن احلدود املبينة على النحو التالي:
التعريف

التسامح
الذرة السكرية/الوزن املصفّى

العرنوس
والقشر

 1سم 400/3غرام
و
1
 7سم 400/2غرام

الشوشة

 180ملم يف  28غرام ًا

احلبوب املتضررة من آفة
بسب احلشرات واألمراض،
أو اليت هلا لون غري طبيعي

 7حبات أو دطع متضررة أو متضررة
بشكل كبري ولكن ليس أكرب من 5
حبات ميكن أن تكون متضررة بشكل
1
كبري يف  400غرام

العيوب

( )1املواد النباتية
الدخيلة

( )2احلبوب
امللطخة

احلبوب اليت يوجد دطعة من
( )3احلبــــــوب
العرنوس أو مواد صلبة
املمزدة
ملتصقة بها
( )4احلبوب
حبوب مفتوحة متاما
املقسومة أو
الفارغة

-3
1-3

احلد األدنى للوزن املصفّى (للذرة السكرية املعلبة فقط)
احلبوب الكاملة
()1

مع وسيط تعبئة سائل

( )2معبأة بتخلية الضغط
أو بدون وسيط تعبئة سائل

1

أو النسبة املعادلة (كتلة/كتلة).

 150ملم يف  28غرام ًا
–

 %2كتلة/كتلة

–

 %20كتلة/كتلة

–

تعترب أي وحدة جتاوزت فيها نسبة العيوب التسامح املنصوص عليه أعاله "معيبة".
األوزان واملقاييس

التسامح
الذرة القشدية/الوزن
اإلمجالي
 1سم 600/3غرام
و
10
 7سم 600/2غرام

احلد األدنى للوزن املصفّى ()%
61
67

33
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-4

املضافات الغذائية

1-4

املثخنات (للذرة القشدية فقط)
الرقم الدولي
للضاف الغذائي
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1410
1412
1413
1414
1420
1422
1440
1442
1450
1451

املضاف الغذائي
ديكسرتين ،النشا احملمّص
النشا املعاجل باحلمض
النشا املعاجل بالقلويات
النشا املبيض
النشا املؤكسد
النشويات املعاجلة باألنزميات
فوسفات أحادي النشا
فوسفات ثنائي النشا
فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتي
فوسفات ثنائي النشا األستيلي
أسيتات النشا
أديبات ثنائي النشا األستيلي
النشا اهليدروكسي بروبيلي
فوسفات ثاني النشا اهليدروكسي بروبيلي
سوكسينات أوكتينيل صوديوم النشا
نشا مؤكسد أستيلي

احلد األقصى

ممارسات التصنيع اجليدة

-5

التوسيم

1-5

تستخدم الكلمة "أبيض" ،بالنسبة للذرة السكرية ،كجزء من اسم املنت عند استخدام األصناف البيضاء.

2-5

عندما يتم إضافة الفلفل األخضر أو األمحر أو
مقربة من االسم.

غريها

من اخلضروات (القسم  1-1-2ب) ينبغي اإلشارة إىل ذلك على
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امللحق اخلاص بالذرة الصغرية
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:
-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج
يعين االسم "الذرة الصغرية" املنت احملضر من عرانيس صغرية خمتارة طازجة أو معلبة ،من دون تلقيح باألصناف
التجارية ،ومطابقة خلصائص  ،Zea mays L.واليت متت إزالة الشوشة والقشرة منها.

2-1

األنواع
تأتي الذرة الصغرية باألنواع التالية:
()1

كاملة :عرنوس ذرة صغرية كامل ،متت إزالة الشوشة والقشرة والساق منه.

()2

الذرة املقطعة :ذرة صغرية ال يزيد دطرها عن

25

ملم ،مت دطعها بالعرض إىل أدسام يرتاوح طوهلا بني

 1.5و 4سم.
3-1

حتديد احلجم (اختياري)
ميكن حتديد حجم الذرة الصغرية الكاملة املعلبة وفقا للجدول أدناه
حجم العرنوس
( )1كبري جدا
( )2كبري
( )3متوسط
( )4صغري

-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

معايري اجلودة

الطول (سم)
13 - 10
10 - 8
9-6
7-4

1

القطر (سم)
2.5 - 1.8
2.0 - 1.0
1.8 - 1.0
< 1.5

 1-1-2التماثل
بالنسبة جلميع أحجام الذرة الصغرية ،ال ينبغي أن يتخطى طول أطول عرنوس ،أكثر من
عرنوس يف احلاوية.

3

سم من طول أدصر

ينبغي اعتبار أي حاوية أو عينة تتخطى حدود التسامح املنصوص عليها أدناه يف الفقرة ( )1على أنها "معيبة".
1

ميكن استخدام تسميات األحجام يف اجلدول ،أو أحكام حتديد احلجم األخرى ،وفقا لتشريعات البلد الذي يبيع بالتجزئة.

35
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 2-1-2تعريف العيوب والتسامح
 1-2-1-2الذرة الصغرية املقطعة
احلدود القصوى باألعداد يف الوزن املصفّى
(حجم العينة  1كلغ)
%5
%5
%5
 20سم جملموع الشوشة املقطعة
%15

العيوب
() 1
() 2
() 3
() 4
() 5

فوق/حتت احلجم
تغري اللون
القشرة
الشوشة
جمموع العيوب من دون ()4

 2-2-1-2الذرة الصغرية الكاملة
العيوب
()1
()2
()3
()4
()5

تغري اللون
شكل غري منتظم
دشر وساق صغري
الشوشة منفصلة عن العرنوس
أطراف بنية

التعريف

تعين األطراف املكسرة ،أطراف العرانيس اليت
( )6أطراف مكسرة بقطر أكرب من
تكسرت بعد التعبئة .عند وضع هذه القطع مع
 5ملم
بعضها ستشكل شكل العرنوس.
( )7الضرر الناجم عن عملية
القطع
تعين القطع املكسورة ،أجزاء من القطع
املكسورة ال ميكن وضعها معا لتشكيل شكل
( )8دطع مكسورة
العرنوس.
جمموع العيوب من دون ()4

-3

األوزان واملقاييس

1-3

احلد األدنى م الوزن املصفّى

احلدود القصوى باألعداد يف الوزن
املصفّى
(حجم العينة  1كلغ)
%5
%5
%10
 20سم جملموع الشوشة املقطعة
%5
%5
%10
%2
%25

ال ينبغي أن يكون احلد األدنى من الوزن املصفّى للذرة الصغرية الكاملة والذرة الصغرية املقطعة ،أدل من  40يف املائة
بالنسبة للحاويات الصغرية (أدل من  20أونصة أو  500ملم) و 50يف املائة بالنسبة للحاويات األخرى.
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-1

الوصف

1-1

تعريف املنتج

امللحق اخلاص ببعض أنواع الفطريات
باإلضافة إىل األحكام العامة اليت تنطبق على اخلضر املعلبة،
تسري األحكام احملددة التالية:

يعين االسم "فطر" ( 1)Agaricus sppاملنت احملضر من الفطر املتطابق مع خصائص األصناف املناسبة املزروعة من
فصيلة ) ،Agaricus (Psalliotaواليت جي أن تكون يف حالة جيدة بعد التنظيف والتشذي .
2-1

نوع اللون

 1-2-1األبيض أو بلون الزبدة
 2-2-1بين
3-1

األنواع

 1-3-1األزرار  -فطريات كاملة مع جذوع ال تتخطى  5ملم يف الطول ،وتقاس من أسفل حجابها.
 2-3-1شرائح أزرار – أزرار مقطعة إىل شرائح مسكها  2ملم أو  6ملم ،و 50يف املائة منها على األدل مقطع بشكل موازي
حملور الفطر.
 3-3-1كاملة – فطر كامل مع جذوعه مقطعة إىل طول ال يتجاوز دطر رأسها ،وتقاس من أسفل حجابها.
 4-3-1شرائح أو شرائح كاملة – فطر مقطع إىل شرائح مسكها  2ملم أو أكثر ،و %50منها على األدل مقطع بسمك منتظم،
مواز حملور الفطر.
 5-3-1مقطع إىل شرائح عشوائية – فطر مقطع إىل شرائح بسمك متفاوت واليت دد تنحرف فيها الشرائح حبيث أنها ليست
موازية حملور الفطر.
 6-3-1أرباع – فطر مقطع إىل أربعة أجزاء متساوية تقريباً.
 7-3-1جذوع وقطع (مقطعة) – دطع من الرؤوس واجلذوع من أحجام وأشكال غري منتظمة.
1

يعرف الفطر ( )Agaricus sppيف هذه املواصفة باسم "الفطر األبيض" أو "فطر باريس" أو "الفطر األزرار".
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 8-3-1للشوي – فطر مفتوح خمتار ال يتعدى
ندبة احلجاب.
-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-2

الرتكيبة

37

40

ملم من حيث القطر ،وجذوعه ال تتعدى دطر الرؤوس ،وتقاسم من أسفل

 1-1-2املكونات األخرى املسموح بها
مبا يتماشى مع وسائط التعبئة املناسبة
 1-1-1-2العصري ينزح من الفطر.

 2-1-1-2املياه ،وامللح ،والبهارات ،والتوابل ،وصلصة فول الصويا ،واخلل ،والنبيذ.
 3-1-1-2السكروز ،وشراب السكر ،والديكسرتوز ،وشراب اجللوكوز ،وشراب اجللوكوز اجملفف.
 4-1-1-2الزبدة أو غريها من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية ،مبا يف ذلك زيت الزيتون؛ احللي  ،احللي
اجملفف ،أو القشدة .إذا مت إضافة الزبدة ،جي أال يقل عن  %3كتلة/كتلة من املنت النهائي.
 5-1-1-2النشويات – الطبيعية (احمللية) ،أو اإلنزميية الطبيعية املعدلة – فقط عندما تكون الزبدة أو غريها من الدهون أو
الزيوت احليوانية أو النباتية من بني املكونات.
 6-1-1-2القمح أو دديق الذرة.
2-1-2

وسائط التعبئة
باإلضافة إىل األحكام بالنسبة لوسائط التعبئة يف القسم  3-1-3من الدستور الغذائي لبعض اخلضر املعلبة ،دد تنطبق
بعض وسائط التعبئة التالية:

 1-2-1-2العصري ينزح من الفطر.
 2-2-1-2الزبدة أو صلصة الزبدة.
 3-2-1-2صلصة القشدة.
 4-2-1-2الصلصة غري صلصة الزبدة أو القشدة.
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 5-2-1-2اخلل.
 6-2-1-2الزيت.
 7-2-1-2النبيذ.
2-2

معايري اجلودة

 1-2-2اللون
 1-1-2-2ينبغي أن يكون للفطر يف املنت خصائص األلوان العادية لنوع الفطر املعل  .ويعترب الفطر املعل من األنواع اخلاصة
واليت حتتوي على املكونات اخلاصة املسموح بها من اللون احملدد عندما ال يكون هناك تغري يف اللون غري طبيعي
بالنسبة للمكونات املستخدمة.
 2-1-2-2ينبغي أن يكون وسيط التعبئة السائل يف املياه ،املاء املاحل و/أو العصري ينزح من الفطر ،إما شفافا أو عكرا دليال
وأصفر اللون إىل بين فاتح.

 2-2-2القوام
جي أن يكون الفطر يف املاء ،املاء املاحل ،و/أو العصري ينزح من الفطر صلبا وسليما إىل حد كبري.
3-2-2

العيوب والتسامح

(أ)

(ب)
(ج)
(د)

التعريف
العيوب
يعترب الفطر مردطا عندما يكون عليه نقاط بنية اللون يصل
دطرها إىل  3ملم أو عندما يكون مبقعا جدا (أكرب من 10
فطر مردط
نقاط)
فطر أو دطعة فطر ال يزال عليها جزء من اجلذر و/أو
الرتبة و/أو حصى ،أو أي مادة دخيلة سواء كانت
آثار من مادة الغالف
معدنية أو من أصل عضوي ،يصل دطرها إىل أكرب من 2
ملم وتكون ملتصقة أو غري ملتصقة بالفطر
يتم فتح الفطر إذا كان هناك شرائح واضحة على أدله
الفطر املفتوح "لفطر
نصف حميطه وإذا كانت املسافة بني الرأس واجلذع
األزرار" و"الفطر الكامل"
تصل إىل  4ملم.
فطر مكسر أو دطع فطر
أو فطر منفصلة رؤوسها
الفطر فقد ما ال يقل عن ربع رأسه ،أو الرأس أو اجلذع
أو جذوعها بالنسبة
فقط
"لفطر األزرار" والفطر
الكامل و"الفطر للشوي"

التسامح
 %5من الوزن
 %5من وزن املنت
املتأثر
 %10من العدد

 %10من الوزن
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 4-2-2التماثل
لألنواع عامة ،ميكن أن يتجاوز 10يف املائة من عدد العينات لكل نوع من األنواع طول الساق احملدد أو احلجم.
-3

املضافات الغذائية

1-3

املثخنات واملستحلبات واملثبتات املستخدمة وفقا للجدول  3من املواصفة العامة للمضافات الغذائية (
 )192-1995لفئة األغذية  4-2-2-04هي مقبولة لالستخدام يف الفطر املعل يف الصلصة فقط.

2-3

يسمح باستخدام األلوان املذكورة أدناه فقط ،يف الفطر املعل يف الصلصة
الرقم الدولي

CODEX STAN

املضاف الغذائي

احلد األقصى

 150أ

كراميل  – 1الكراميل العادي

ممارسات التصنيع اجليدة

 150ج

كراميل  – 3كراميل األمونيا

 50 000ملغ/كلغ

 150د

كراميل  – 4كراميل سيلفيت األمونيا

 50 000ملغ/كلغ

3-3

حمسنات النكهة املستخدمة وفقا للجدول  3من املواصفة العامة للمضافات الغذائية ( )CODEX STAN 192-1995لفئة
األغذية  ،4-2-2-04مقبولة لالستخدام يف الفطر املعل .

-4

األوزان واملقاييس

1-4

احلد األدنى م الوزن املصفّى

1-1-4

الفطر املعلب باملاء؛ املاء املاحل ،و/أو العصري الناضح؛ اخلل؛ الزيت
ال ينبغي أن يكون الوزن املصفّى للمنت أدل من
حتفظها احلاوية احملكمة اإلغالق عند ملئها بالكامل.
53

يف املائة من وزن املاء املقطّر عند حرارة

20

درجة مئوية اليت

 2-1-4الفطر املعلب يف علب الصلصة
ال ينبغي أن يكون اجلزء املصفّى من الفطر ،بعد غسل الصلصة أو السائل ،أدل من
املنت .

27.5

يف املائة من إمجالي وزن
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-5

التوسيم

1-5

اسم املنتج

 1-1-5تدرج األنواع التالية كجزء من التسمية أو على مقربة من االسم" :أزرار"" ،أزرار شرائح"" ،كامل"" ،شرائح" ،أو
"شرائح كاملة"" ،شرائح عشوائية"" ،أرباع"" ،جذوع ودطع (مقطعة)"" ،للشوي" ،حبس االدتضاء.
 2-1-5إعالن أي صلصة خاصة متيز املنت  ،على سبيل املثال "مع  "xأو "يف  "xعند االدتضاء .إذا كانت العالمة "مع (أو
"يف") صلصة الزبدة" ،تكون الدهون املستخدمة فقط دهون الزبدة.

