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املواصفة اخلاصة بأمساك األبالون احليّة وبأمساك األبالون الطازجة النيئة املّربّة أو اجملمّد
املخصصة لالستهالك املباشر أو ملزيد من التجهيز
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النطاق
تنطبق هذه املواصفة على أمساك األبالون احلية و/أو أمساك األبالون الطازجةة النيئةة املةّربدة أو اجملمدةّ مة
نوع القوقع البساطي الياباني .وميك ألمساك األبالون الطازجة النيئة املةّربدة أو اجملمدةّ أن تكةون ااملةة أود
مقشدر ومنزوعة األحشاء .وقةّ تكةون منزوعةة النسةي الطئيةي والنسةي امليةاطي واملقل ةة .أمدةا التّربيةّ أو
التجميّ فيتمان بطريقة حتفظ أساسا خصايص أمساك األبالون احلية .وميك لكل م أمساك األبةالون احليةة
والطازجة النيئة ،أاانت مّربدة أم جممدّ  ،أن ختصص لئسةتالئك املبارةر أو ملزيةّ مة التجاليةز .ويتنةاو
اجلزء األو أةناه أمساك األبالون احلية يف حني يتناو اجلزء الثاني أمساك األبالون الطازجةة النيئةة املةّربدة
أو اجملمدّ .

اجلزء  - 1أمساك األبالون احلية
2-1

الوصف

2-1-1

تعريف املنتج
أمساك األبالون احلية هي منتجات تكون على قيةّ احليةا مبارةر قبةل اسةتالئاالا ،وهةي تكةون معروضةة
مع قوقعتالا.

2-2-1

تعريف العمليات
ميك صيّ أمساك األبالون احلية يف الطبيعة أو ميك استزراعالا .وميك تطالريها بواسطة مياه الب ر النظيفةة
و/أو جتفيفالةةا مة املةةاء تةةّر يا قبةةل وضةةعالا يف عبةةوات لئسةةتالئك البشةةرب املبارةةر أو اخملةةاعالا ملزيةةّ
م التجاليز ،حبسب ما يرة يف القسم .2-2-2

3-2-1

طريقة العرض
يسمح بعرض املنت بأية طريقة بشرط أن:



يستويف مجيع اررتاطات هذه املواصفة
وأن يكون موصوفا بشكل مناسب على بطاقة التوسيم جتنبا لت يري املستاللك أو تملليله.

ميك تعبئة أمساك األبالون بناءً على وزنالا أو عّةها أو عّةها لكل وحّ وزن أو حجم يف ال عبو .
3-1

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلوة

1-3-1

مسكة األبالون
ب أن تكون مسكة األبالون على قيّ احليا وأن تتمتع باخلصايص احلسةية املرتبطةة بالنملةار وأن تكةون
خالية م العيوب أو املواة الّخيلة ،حبسب ما يقرره أخصاييون على ةراية بالذا النوع م األمساك.
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 2-3-1املنتج النهائي
تعتّرب أمساك األبالون احلية مستوفية الررتاطات هذه املواصفة حني ميتثل عّة ابري مة مواصةفاتالا ألحكةام
القسم  .10-1وتتم معاينة أمساك األبالون احلية بواسطة األساليب املذاور يف القسمني  8-1و.9-1
4-1

املضافات الغذائية
ال يسمح باستعما اململافات الغذايية يف أمساك األبالون احلية.

5-1

امللوثات

 1-5-1متتثل املنتجات اليت تشملالا هذه املواصفة االمتثا للمستويات القصوى املنصةو عليالةا يف املواصةفة العامةة
للّسةةتور الغةةذايي فيمةةا يتعلةةق بامللوثةةات والسةةموم يف األ ذيةةة واألعةةئ ()CODEX/STAN 193-1995
واحلّوة القصوى مليلفات العقاقري البيطرية اليت وضعتالا جلنة الّستور الغذايي.

2-5-1

تبيد أن أمساك األبالون يف بعض املنةاطق اجلغرافيةة ،ترتااةم فيالةا مسةوم بيولوجيةة حبريةة معينةة .ويعةوة
للسلطة امليتصة (باستيّام تقييم للمياطر) حتّيّ وجوة اخلطر يف أية م املناطق اجلغرافيةة الواقعةة حتةت
سيطرتالا ،وحبا وجةوة اخلطةر فعةئ ،وضةع الليةات الئزمةة لملةمان اسةتيفاء أجةزاء األبةالون امليصصةة
لئستالئك ،مستوى السموم البيولوجية الب رية املنصو عليالا يف مواصفة الرخويات احلية والنيئة الثناييةة
الصمامات ( .)CODEX STAN 292-2008وينبغةي اجةراء تقييمةات امليةاطر وفقةا ملبةاةا العمةل لت ليةل
املياطر أل راض سئمة األ ذية لتطبيقالا م جانب احلكومات (.)CAC/GL 62-2007

6-1

النظافة واملناولة

1-6-1

يوصةى بةةأن تعةةّ املنتجةات املشةةمولة بأحكةةام هةةذه املواصةفة وبةةأن تةةتم مناولتالةا وفقةةا لاقسةةام لات الصةةلة
م املباةا العامة لنظافة األ ذية ( )CAC/RCP 1-1969ومّونةة املمارسةات لامسةاك واملنتجةات السةمكية
( )CAC/RCP 52-2003و املةّونات األخةرى ملمارسةات النظافةة ومةّونات املمارسةات األخةرى لات الصةلة
للّستور الغذايي.

 2-6-1على هذه املنتجات أن متتثل ألب معايري ميكروبيولوجية أنشئت وفقةا للمبةاةا واخلطةوط التوجياليةة انشةاء
وتطبيق املعايري امليكروبيولوجية املتعلقة باأل ذية (.)CAC/GL 21-1997
3-6-1

على املنت النالايي أن يكون خاليا م أية مواة ريبة تشكل خطرا على ص ة اانسان.

7-1

التوسيم

بااضافة اىل أحكام املواصفات العامة للّستور الغذايي لتوسةيم األ ذيةة املعبةأ
تطبدق األحكام احملّة التالية:

(1-1985

)CODEX STAN
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اسم الغذاء

 1-1-7-1على اسم الغذاء الوارة على بطاقة التوسيم ،أن يكون االسم الشايع أو املعتاة ألنةواع األبةالون ،مبةا يتوافةق
مع القانون والعر السايّ يف البلّ الذب يباع الغذاء فيه وبطريقة ال تمللل العميل.
 2-1-7-1ةةب أن تظالةةر علةةى بطاقةةة التوسةةيم ارةةار اىل طريقةةة عةةرض املنةةت (حبسةةب مةةا يةةنص عليةةه القسةةم
 - 3-2-1طريقة العرض) على مسافة قريبة م اسم املنت وبعبارات تصف بالشكل املناسب والكامل طبيعةة
عرض املنت  ،جتنبا لتملليل املستاللك أو حتيريه.
 3-1-7-1بااضافة اىل التسميات احملّة علةى بطاقةات التوسةيم املةذاور أعةئه ،ميكة اضةافة األمسةاء التجاريةة
املعتاة أو الشايعة للصنف املعيد طاملا أنالا ال تمللل املستاللك يف البلّ الذب يوزدع املنت فيه.
 4-1-7-1ميك للبلّ الذب يباع املنت فيه أن حيّة ضرور لار االسم العلمي على بطاقة التوسيم.
2-7-1

بيان احملتوى
ب أن تذار بطاقات توسيم أمساك األبالون احلية وزنالا أو عّةها أو حجمالا يف العبو أو عّةها يف وحةّ
الوزن ،حبسب ما يتئءم مع املنت .

 3-7-1تعليمات التخزين
ب أن تذار بطاقة التوسيم ظرو التيزي و/أو ةرجة احلرار اليت حتافظ على جوة /ةميومة املنت أثنةاء
النقل والتيزي والتوزيع.
4-7-1

توسيم احلاويات لغري البيع بالتجزئة
ب لار املعلومات اليت مت حتّيّها أعئه اما على احلاوية واما يف مستنّات مصاحبة ،اال أند اسةم الغةذاء
ورقم تعريف الّفعة واسم وعنوان اجلالة املصنعة أو املعبئة فملئ ع تعليمات التيزي  ،ب أن تظالر ةايما
على احلاوية.
ولك ميك أن يستعاض ع رقم تعريف الّفعة واسم وعنوان املصندع أو املعبدئ بعئمةة تعريةف بشةرط أن يةتم
التعر على هذه العئمة بوضوح مع املستنّات املصاحبة.

5-7-1

قّ تّعو احلاجة اىل لار تاريخ احلّ األةنى للصئحية أو فرت احلفظ يف البلّ الذب يباع املنةت فيةه .وميكة
استبّا تاريخ احلّ األةنى للصئحية بعبار " ب أن يكون األبالون حيا عنّ بيعه للمستاللك النالايي".
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8-1

أخذ العينات واملعاينة والتحليل

1-8-1

أخذ العينات

1-1-8-1

5

املعاينة احلسية واملاةية وحتديد العدة لكل وحد وزن أو حجم

خطة املعاينة حسب السمات الوصفية ،اجلّو  10م القسم  2-4م اخلطوط التوجيالية العامة بشأن أخةذ
العينات ( ،)CAC/GL 50باستيّام مستوى جوة مقبو ( )AQLنسبته  6.5يف املاية.
 2-1-8-1حتديد الوزن الصايف
خطط املعاينة حسب املتغريات باستيّام احنرا معيارب ري حمّة (الطريقةة  ،)Sاجلةّو  14مة القسةم
 3-4م اخلطوط التوجيالية العامة بشأن أخذ العينات (.)CAC/GL 50
2-8-1

املعاينة احلسية واملاةية
مت تةّريبالم علةى رارسةة

ب تقييم العينات املأخول م أجل املعاينة احلسية واملاةية م قبةل أرةيا
هذه املعاينة وفقا لإلجراءات الوارة يف األقسام م  3-8-1اىل  9-1ويف املباةا التوجياليةة للتقيةيم احلسةي
لامساك واحملار يف امليتّربات (.)CAC/GL 31-1999
3-8-1

حتديد العدة لكل وحد وزن أو حجم
حني يذار عّة أمساك األبالون على بطاقة التوسيم ب حتّيّه عّرب عّد األمساك ةاخةل احلاويةة أو ضةم
عينة متثيلية عنالا وم ثم قسمة عّة األمساك على الوزن/احلجةم الفعلةي للتوصةل اىل عةّةها يف اةل وحةّ
وزن أو حجم.

4-8-1

حتديد السموم البيولوجية
حيثما يوجّ خطر ما ،يتوجب حتّيّ السموم البيولوجية الب رية املعنية مبوجب الوسايل اليت تةنص عليالةا
مواصفة الرخويات احلية والنيئة الثنايية الصمامات (.)CODEX STAN 292-2008

9-1

تعريف العيوب
تعتّرب وحّ العينة معيوبة حني تظالر فيالا أية م اخلاصيات احملّة أةناه.

1-9-1

املواة الغريبة
وجوة أية مواة يف وحّ العينة ري مشتقة م أمساك األبالون وال تشكل أب خطر على ص ة اانسان وميكة
التعر اليالا بّون احلاجة لعّسة تكبري ،أو تكةون موجةوة مبسةتوى حتةّةه أب مة األسةاليب مبةا فيالةا
عّسة التكبري اليت تبيد عّم االمتثا للممارسات اجليّ على مستوى التصنيع والص ة.
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املنتج امليت أو التالف
تتسم أمساك األبالون امليتة بانعّام احلراة يف العملئت لّى ملسةالا و/أو التصةلب الكامةل للعملةئت بسةبب
عملية التيبدس اليت حتصل بعّ وفا احليوان .أما أمساك األبالون التالفة فالي تلك تكون مصابة بالعيوب حلّ
التأثري يف سئمتالا .وتعتّرب وحّ العينة معيوبة الا اان أاثر م  5يف املاية م أمساك األبالون املعّوة ضةم
تلك العينة ميتة أو تالفة.

10-1

قبول ةفعة املنتج
ميك االعتبار أن ةفعة املنت تستويف اررتاطات هذه املواصفة يف احلاالت التالية:
()1

حني ال يتجاوز العّة اامجالي م األمساك املعيوبة فيالةا ،وفقةا للتصةنيف يف القسةم  ،9-1الةرقم
املقبو (ج) م خطة أخذ العينات مبستوى اجلوة املقبو .5.6

()2

الا اان العّة املتوسط املذاور على بطاقة التوسيم ،حبسب مةا يةنص عليةه القسةم  ،3-8-1ضةم
العّة املصرح عنه ،وأال يتجاوز العّة اامجالي للعينات اليت ال تستويف العّة املذاور ،الرقم املقبةو
(ج) م خطة أخذ العينات مبستوى اجلوة املقبو .5.6

()3

حني ال يقل متوسط الوزن الصايف لكافة وحّات العينة ع الوزن املعل ررط أال يكةون هنةاك نقةص
ري مقبو يف أية م احلاويات الفرةية.

()4

حني تستوفى الرتايبة األساسية وعوامل اجلوة واالررتاطات اخلاصة باململافات الغذايية وامللوثةات
والنظافة واملناولة والتوسيم اليت تنص عليالا األقسام  3-1و 4-1و 5-1و 6-1و.7-1

اجلزء  - 2أمساك األبالون الطازجة النيئة املّربّة أو اجملمّد
2-2

الوصف

1-2-2

تعريف املنتج
اند أمساك األبالون الكاملة الطازجة النيئة املّربدة أو اجملمدّ واليت تعّ م أجل االسةتالئك املبارةر أو ملزيةّ
م التجاليز هي منتجات اانت حية قبيل بّء عملية التجميّ و/أو التجاليز وهي متتثةل ألحكةام القسةم -1
 .2-2وهي قّ تكون مّربة أو جممدّ بكاملالا أو مقشر مةع نةزع أحشةايالا .امةا قةّ تكةون منزوعةة النسةي
الطئيي والنسي املياطي واملقل ة.

2-2-2

تعريف العملية
يتم صيّ املنت حبسب ما هو مذاور يف القسم  ،2-2-1وبعّ اعّاةه بالشكل املناسب خيملع لعملية تّربيّ أو
جتميّ متتثل للشروط املفصلة أةناه .وجترب عملية التّربيّ ةاخل األجالةز املناسةبة مبةا يملةم تّربيةّ املنةت
بسرعة تبلغ فيالا ةرجة حرار اجلليّ الذايب (مع قّر حتمل قصوى ترتاوح بةني ةرجةتني مئةويتني حتةت
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الصفر وأربع ةرجات مئوية حتت الصفر) .ويبقى املنت مّربدةا على تلك احلرار لي افظ علةى جوةتةه خةئ
النقل والتيزي والتوزيع.
و ب أن تتم عملية التجميّ ةاخل األجالز املناسبة للوصو بسرعة اىل نطةا التبلةور األقصةى للجليةّ .وال
تعتّرب عملية التجميّ السريعة مكتملة اال حني تبلغ حرار املنةت  18ةرجةة مئويةة حتةت الصةفر أو أبةرة يف
املراز احلرارب ،وللك بعّ التثبيت احلرارب .ويبقى املنت جممّا على حرار  18ةرجة مئوية حتت الصةفر
أو أبرة لي افظ على جوةته خئ النقل والتيزي والتوزيع.
3-2-2

طريقة العرض
راجع.3-2-1

3-2

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلوة

1-3-2

أمساك األبالون الطازجة النيئة املّربّة أو اجملمّد
ب أن يتمتع األبالون الينء جبوة تليق باالستالئك البشرب.

2-3-2

التلميع (ألمساك األبالون اجملمّد فقط)
حبا اانت األمساك ملمدعة فإن املياه املستيّمة للتلميع أو لت ملري حملو التلميع ةب أن تكةون صةاحلة
للشرب أو أن تكون م مياه الب ر النظيفة .أمدا املياه الصاحلة للشرب فالي املياه العذبةة املئيمةة لئسةتالئك
البشرب .وعلى معايري صئحية الشرب أال تقل ع املعايري الوارة يف أحّث نسية صاةر ع منظمة الص ة
العاملية لة"املباةا التوجيالية الّولية لنوعية مياه الشرب ".أما مياه الب ر النظيفة فالةي ميةاه حبريةة تسةتويف
املعايري امليكروبيولوجية نفسالا للمياه الصاحلة للشرب وهي خالية م املواة املرفوضة.

3-3-2

املكونات األخرى
ينبغي أن تكون وسيلة التعبئة ومجيع املكونات األخرى املستيّمة لات جوة ذايية وأن تتسق مةع مجيةع
مواصفات الّستور الغذايي املعمو بالا.

4-3-2

املنتج النهائي
تعتّرب أمساك األبالون الطازجة النيئة املةّربدة أو اجملمدةّ مسةتوفية الرةرتاطات هةذه املواصةفة عنةّما متتثةل
الّفعات اليت تتم معاينتالا مبوجب القسمني  8-2و ،9-2األحكام الوارة يف القسم .10-2

4-2

املضافات الغذائية
ال يسمح باستعما اململافات الغذايية يف أمساك األبالون الطازجة النيئة املّربدة أو اجملمدّ .

5-2

امللوثات
راجع القسم  5-1امللوثات.
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النظافة
على أمساك األبالون أن تستويف االررتاطات املنصو عليالا يف القسم  6-1قبل عملية التّربيّ/التجميّ .وبعّ
جتاليزها ب أن حتتفظ باخلصايص املنظور املرتبطة بالنملار  ،مبةا يشةمل ،حةني ينطبةق للةك ،القوقعةة
اخلالية م األوساخ.

7-2

التوسيم
بااضافة اىل أحكام املواصفات العامةة لتوسةيم األ ذيةة املعبةأ ( )CODEX STAN 1-1985تطبةق األحكةام
احملّة التالية:

1-7-2

اسم الغذاء
على اسم الغذاء الوارة على بطاقة التوسيم أن يكون االسم الشايع أو املعتاة لنوع األبالون مبا يتفق مع القةانون
والعر السايّ يف البلّ الذب يباع الغذاء فيه وبطريقة ال تمللل املستاللك.

 1-1-7-2ب أن تظالر على بطاقة التوسيم ارار اىل طريقةة العةرض (حبسةب مةا يل ظةه القسةم  3-2-2طريقةة
العرض) على مسافة قريبة م اسم املنت بعبارات تصف بالشكل املناسب والكامل طبيعة تقّيم املنةت جتنبةا
لتملليل املستاللك أو حتيريه.
 2-1-7-2بااضافة اىل التسميات احملّة أعئه املذاور على بطاقة التوسيم ،ميك اضافة األمساء التجاريةة املعتةاة
أو الشايعة للصنف املعني طاملا أنالا ليست مملللة للمستاللك يف البلّ الذب سيوزع املنت فيه.
3-1-7-2
2-7-2

وز للبلّ الذب يباع املنت فيه أن حيّة ضرور لار االسم العلمي على بطاقة التوسيم.

بيان احملتوى
ب أن تذار بطاقات توسيم أمساك األبالون الطازجة النيئة املّربة أو اجملمّ وزنالا وعّةها ع ال وحةّ
وزن أو حجم ،مبا يتئءم مع املنت .
وحني يكون املنت اجملمّ ملمعا،

3-7-2

ب استثناء ماة التلميع م بيان الوزن الصايف للغذاء.

تعليمات التخزين
على بطاقة التوسيم أن حتّة ظرو التيزي و/أو ةرجة احلرار الكفيلة بصون سئمة/جوة املنت خئ النقل
والتيزي والتوزيع مبا يف للك تاريخ احلّ األةنى للصةئحية وتةاريخ التقشةري حيثمةا تةّعو احلاجةة اىل للةك
يف بلّ املبيع.

4-7-2

توسيم احلاويات لغري البيع بالتجزئة
ب بيان املعلومات احملّة أعئه اما على احلاوية واما يف مستنّات مصاحبة ،ةري أن اسةم الغةذاء ورقةم
تعريف الّفعة واسم وعنوان املصنع أو املعبئ فملئ ع تعليمات التيزي ب أن تظالر ةايما على احلاوية.
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ولك ميك االستعاضة ع رقم تعريف الّفعة واالسم والعنوان بعئمة تعريف بشرط أن يسالل التعر على هذه
العئمة مع املستنّات املصاحبة.
8-2

أخذ العينات واملعاينة والتحليل

1-8-2

أخذ العينات
راجع القسم

2-8-2

1-8-1

املعاينة احلسية واملاةية
مت تّريبالم على هةذا النةوع

ب تقييم العينات املأخول م أجل الف ص احلسي واملاةب م قبل أريا
م املعاينات ووفقا لإلجراءات املفصةلة يف األقسةام  3-8-2اىل  9-2و"اخلطةوط التوجياليةة للتقيةيم احلسةي
لامساك واحملار يف امليتّربات" (.)CAC/GL 31-1999
3-8-2

حتديد الوزن الصايف
حيةةّة الةةوزن الصةةايف جلميةةع وحةةّات العينةةة بنةةاء علةةى ااجةةراءات املةةذاور أو املشةةار اليالةةا يف األقسةةام
م  1-3-8-2اىل .3-3-8- 2

 1-3-8-2حتديد الوزن الصايف للمنتج بدون العبو
()1

ازالة الصقيع واجلليّ م خارج العبو ؛

()2

قياس وزن احلاوية ري املفتوحة؛

()3

فتح احلاوية وافرا الا م حمتوياتالا؛

()4

جتفيف احلاوية الفار ة وقياس وزنالا؛

()5

خصم وزن احلاوية الفار ة م وزن احلاوية ري املفتوحة.

وهكذا يكون العّة النات ع هذه العملية هو الوزن الصايف اامجالي.

 2-3-8-2حتديد الوزن الصايف للمنتجات اجملمّد غري املكسو مباة التلميع
حيّة الوزن الصايف (بّون مواة التعبئة) لكل وحّ عينة متثل ةفعة معينة حني يكون املنت جممّا.

 3-3-8-2حتديد الوزن الصايف للمنتجات اجملمّد املكسو مباة التلميع
963.18

وحيّة الوزن الصايف (بّون مواة التعبئة) لكل وحّ عينةة متثةل ةفعةة معينةة ،باسةتيّام طريقةة
الرمسية احملّة م قبةل اجلمعيةة األمريكيةة للم للةني الكيميةاييني الةرمسيني ،صةايف حمتويةات األ ذيةة
الب رية اجملمّ .
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حتديد العدة لكل وحد وزن أو حجم
حني يذار عّة أمساك األبالون علةى بطاقةة التوسةيم حيةّة هةذا العةّة عةّرب احصةاء عةّة أمسةاك األبةالون
املوجوة ةاخل احلاوية أو يف عينة متثيلية ع املنت وم ثم قسمة عّة األمساك علةى الةوزن/احلجم الفعلةي
م أجل حتّيّ العّة لكل وحّ وزن أو حجم.

5-8-2

إعداة العينات

 1-5-8-2إجراءات التذويب
بالنسبة اىل املنت اجملمّ ،يتم تذويب العينة عّرب وضعالا يف ايس م النايلون الرقيق ما يسمح هلةا بالةذوبان
على ةرجة حرار الغرفة أو يف الّرباة (على حةرار تةرتاوح بةني  2و 6ةرجةات مئويةة) .وميكة التأاةّ مة
التذويب الكامل للمنت عّرب الملغط برفق على الكيس بني الفينة والفينة مع احلر على عةّم املسةاس بقةوام
األبالون وللك حتى انتفاء أية قساو أو بلورات جليّ يف صلب املنت .
6-8-2

حتديد السموم البيولوجية
حيث يوجّ خطر ما ،على السموم البيولوجية الب رية املعنية أن حتّة بنا ًء على الطةر املنصةو
"مواصفة الرخويات احلية والنيئة الثنايية الصمامات" (.)CODEX STAN 292-2008

9-2

عليالةا يف

تعريف العيوب
تعتّرب وحّ العينة معيوبة عنّما تظالر فيالا أية م اخلصايص احملّة أةناه.

1-9-2

النقص احلاة يف الرطوبة
حيدز يفو الة 10يف املاية م الطبقة السط ية ألمساك األبةالون يف وحةّ العينةة يتدسةم بتةّن مفةرط للرطوبةة
يظالر بوضوح الون أبيض أو ري طبيعي على السطح ،وحيجب لون الل م وخيرت الطبقات مةا ةون السةطح
وال ميك ازالته بالكشط بواسطة السكني أو أية أةا حاة أخرى بّون احلا الملرر املفةرط مبظالةر األبةالون،
ما يؤثر يف أاثر م  10يف املاية م وزن األبالون يف وحّ العينة.

2-9-2

املواة الغريبة
وجوة أية مواة يف وحّ العينات ري املشتقة مة األبةالون ال تشةكل أب خطةر علةى صة ة اانسةان وميكة
معرفتالا بّون احلاجة لعّسة تكبري ،أو تكون موجوة مبستوى حتةّةه أب مة األسةاليب مبةا فيالةا عّسةة
التكبري اليت تبني عّم االمتثا ملمارسات الشروط الص ية والتصنيع اجليّ .

3-9-2

الرائحة/النكهة
الروايح أو النكالات الكريالة املميز واملستمرد اليت تشري اىل حتلل أو زنخ أو روايح أو نكالات أخةرى ال تليةق
بالغذاء.
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11

القوام
احنئ قوام الل م الذب يشري اىل حّوث حتلل والذب يتسم بعملئت مفتتة ربيالة باملعجونة.

10-2

قبول ةفعة املنتج
ميك االعتبار أن الش نة املعينة تستويف اررتاطات هذه املواصفة عنّما:
()1

ال يتجاوز عّة العيوب فيالا ،حبسب ما يصنفالا القسةم  ،9-2الةرقم املقبةو (ج) مة خطةط أخةذ
العينات املناسبة مبستوى اجلوة املقبو .5.6

()2

يكون متوسط العّة املذاور ،حبسب ما حيّةه القسم  ،3-8-2ضم العةّة املعلة  ،وعنةّما يكةون
امجالي عّة العينات اليت ال تستويف العّة املةذاور ،ال يتعةّى الةرقم املقبةو (ج) مة خطةة أخةذ
العينات املناسبة مبستوى اجلوة املقبو .5.6

()3

ال يقل متوسط الوزن الصةايف جلميةع وحةّات العينةات عة الةوزن املعلة  ،بشةرط أال يكةون هنةاك
أب نقص ري معقو يف أية حاوية فرةية؛

()4

تستوفى الرتايبة األساسية وعوامةل اجلةوة واالرةرتاطات اخلاصةة باململةافات الغذاييةة وامللوثةات
والنظافة واملناولة والتوسيم املذاور يف األقسام  3-2و 4-2و 5-2و 6-2و.7-2

