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المواصفة الخاصة بالسردين المعلب والمنتجات من نوع السردين
CXS 94 – 1981

سابقا CAC/RS 94-1978
تم اعتمادها سنة

 1981وتنقيحها سنتي  1995و2007

وتعديلها في السنوات  1979و 1989و 2011و 2013و 2016و.2018
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النطاق
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تطبق املواصفة احلالية على السردين املعلب واملنتجات من نوع السردين املعبأة يف الزيت أو املاء أو غريها من
وسائط التعبئة املناسبة .وال تطبق خاصة على املنتجات املتخصصة اليت ال يتجاوز فيها حمتوى السمك  % 50من
وزن /وزن احملتوى الصايف للعبوة.
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الوصف

1-2

تعريف المنتج
يُعد منتج السردين املعلب أو املنتجات من نوع السردين ،من األمساك الطازجة أو اجملمدة من األنواع التالية:

 سردين بيلشاردوس ()Sardina pilchardus

 سردين ميالنوستيكتوس ( ،)Sardinops melanostictusسردين نيوبلشاردوس ( ،)S.neopilchardusسردين أوسيالتوس
(  ،) S. ocellatusسردين ساجاس ( ،)S. sagaxسردين ساريلوس ()S. caeryleus


Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa

 سردين أوريتا ( ،)Sardinella auritaسردين برازيليانسيس ( ،)S. brasiliensisسردين مادارنسيس ( ،)S. maderensis
سردين لوجنيسبس ( ،)S. longicepsسردين جيبوسا () S. gibbosa
 كلوبيا هارجنوز ()Clupea harengus
 كلوبيا بنتنكي ()Clupea bentincki
 سباراتوس سباراتوس () sprattus sprattus
 هيبريلوفوس فيتاتوس ()Hyperlophus vittatus
 نيماتالوزا فالمينجي ()Nematalosa vlaminghi
 اتروموس ترييس ()Etrumeus teres
 امتيديوم ماكوالتوم ()Ethmidium maculatum
 إنغروليس انشويتا ( ،)Engraulis anchoitaإنغروليس مورداكس (  ،)E. mordaxإنغروليس رينجنس ()E. ringens


أوبيستونيما أولينوم ()Opisthonema oglinum

ينبغي إزالة الرأس واخلياشيم بالكامل ،باإلمكان إزالة الزعانف و ⁄أو الذيل .باإلمكان نزع أحشاء السمكة .إذا مت
ذلك ،ينبغي أن تكون خالية من األحشاء عدا البطارخ أو سائل األمساك املنوي أو الكلية .إذا مل يتم نزع أحشائها،
ينبغي أن تكون خالية من األعالف غري املهضومة أو األعالف املأكولة.
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تعريف العملية
يتم تعبئة املنتجات يف حاويات حمكمة الغلق واليت من الضروري خضوعها إىل معاجلة تصنيعية كافية لتضمن
تعقيمها التجاري.
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العرض
يتعني السماح بكل عرض للمنتج بشرط:
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( )1أن حيتوي على مسكتني يف كل عبوة على األقل،
( )2وأن يستويف مجيع متطلبات هذه املواصفة،
( )3وأن يتم وصفه بالطريقة املناسبة فوق بطاقة الوسم قصد جتنب إرباك املستهلك أو تضليله،
( )4أن حيتوي على نوع واحد من أنواع السمكة.
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

مواد خام
ينبغي إعداد املنتج من أنواع األمساك السليمة املنصوص عليها يف القسم الفرعي  ،2.1اليت تتسم جبودة مناسبة
للبيع الطازج املوجه لالستهالك البشري.

2-3

مكونات أخرى
ينبغي أن يكون وسط التعبئة واملكونات األخرى ذات جودة غذائية وأن تتطابق مع مجيع مواصفات الدستور
الغذائي املعمول هبا.

3-3

تحلل
ينبغي على املنتجات أال حتتوي على أكثر من  10ملغ100 ⁄غ من اهليستامني باإلستناد إىل متوسط وحدة العينة
اليت مت اختبارها.

4-3

المنتج النهائي
ينبغي على املنتجات أن تستويف متطلبات هذه املواصفة عند فحص الدفعات طبقا للقسم  9وأن تستوي األحكام
املنصوص عليها يف القسم  .8ينبغي فحص املنتج طبقا للطرق املنصوص عليها يف القسم .7
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المواد المضافة إلى األغذية
يُقبل ،يف األغذية اليت متتثل هلذه املواصفة ،باستخدام فقط بعض من منظمات احلموضة وعوامل االستحالب
والتصلّب والتثبيت واملكثفات الواردة يف اجلدول  3على حنو ما هو مشار إليه يف اجلدول  3من املواصفة العامة
للمواد املضافة إىل األغذية (.)CXS 192-1995
وينبغي للمنكهات املستخدمة يف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة االمتثال للخطوط التوجيهية اخلاصة
باستخدام املنكهات ( .)CXG 66-2008ويسمح فقط باستخدام املواد املنكهة الطبيعية واملركبات املنكهة الطبيعية
ونكهات الدخان يف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة.
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النظافة والمناولة
يوصى بتحضري املنتجات اليت تغطيها أحكام املدونة احلالية ومناولتها وفقا لألقسام املعنية يف مدونة املمارسات
الدولية املوصى هبا – املبادئ العامة لسالمة األغذية ) (CXC 1-1969ومدونة املمارسات بشأن األمساك واملنتجات
السمكية ( )CXC 52-2003ومدونات املمارسات الصحية لألغذية املعلبة منخفضة احلموضة واألغذية املعلبة

CXS 94 – 1981

4

منخفضة احلموضة احملمضة ( )CXC 23-1979وغريها من مدونات الدستور الغذائي ذات الصلة املعنية باملمارسات
الصحية ومدونات املمارسات.
ينبغي أن تطابق املنتجات أي من املعايري امليكروبيولوجية املوضوعة بالتوافق مع املبادئ واخلطوط التوجيهية لوضع
املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CXC 21 – 1997
عند اختباره باستخدام الطرق املناسبة ألخذ العينات والفحص كما مت حتديدها مسبقا من طرف هيئة الدستور
الغذائي ،ينبغي على املنتج أن:
( )1يكون خاليا من الكائنات الدقيقة اليت تكون قادرة على التطور يف ظروف التخزين العادية،
( )2ختلو مجيع وحدات العينات من اهليستامني بقدر يتجاوز  20مغ لكل 100غ،
( )3ال حيتوي على أي مواد أخرى مبا يف ذلك مواد مشتقة من الكائنات الدقيقة ،بكميات ميكن أن تشكل
خطرا على الصحة وفقا للمواصفات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي.
( )4يكون خاليا من عيوب سالمة احلاوية اليت قد تضر بالغلق احملكم.
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التوسيم
عالوة على األحكام الواردة يف املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة مسبقا ( ،)CXC 1-1985تطبق
األحكام اخلاصة التالية:

1-6

اسم الغذاء
يتعني أن يكون إسم املنتج:
(" )1سردين" (يطلق حصريا على سردين أوروبا (والبوم))
( )2أو "سردين س" حيث "س" هو إسم البلد أو املنطقة أو األنواع أو اإلسم العام لألنواع أو أي مجع هلذه
العوامل حبسب القانون وعرف البلد حيث يباع املنتج وبطريقة ال تضلل املستهلك.
ينبغي على إسم وسط التعبئة أن يش ّكل جزءا من إسم الغذاء.
إذا كان السمك مدخنا أو إضافة نكهة الدخان إليه ،ينبغي على املعلومة أن تظهر على بطاقة الوسم جبانب
اإلسم.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تتضمن بطاقة الوسم عبارات وصفية جتنب تضليل املستهلك أو خداعه.
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أخذ العينات والفحص والتحليل

1-7

أخذ العينات
القسم 3.4

( )1ينبغي أخذ العينات من الدفعات إلجراء اإلختبارات على املنتج النهائي كما نص عليه
مسبقا بالتوافق مع خطة أخذ العينات املناسبة باعتماد مستوى اجلودة املقبول املقدر ب .6.5
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( )2ينبغي اجناز عملية أخذ العينات من الدفعات بغرض فحص الوزن الصايف والوزن املصفى ،كلما كان
ُ
ذلك ممكنا ،بالتوافق مع خطة أخذ عينات مناسبة مطابقة ملعايري الدستور الغذائي.
2-7

الفحوصات الحسية والمادية
ينبغي أن يقوم أشخاص خضعوا لتدريبات متعلقة بإجراء الفحوصات احلسية والفيزيائية بتقييم العينات املأخوذة
بغرض اجناز الفحوصات املذكورة ،وذلك وفقا للملحق (أ) واخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات اجناز التقييم
احلسي لألمساك واحملار يف املختربات (.)CXG 31-1999

3-7

تحديد الوزن الصافي
ينبغي حتديد احملتوى الصايف جلميع وحدات العينات من خالل اإلجراءات املوالية:
( )1وزن احلاوية غري املفتوحة
( )2فتح احلاوية وإزالة احملتوى
( )3وزن احلاوية الفارغة (مبا يف ذلك هنايتها) بعد إزالة السائل اإلضايف واللحم امللتصق.
( )4طرح وزن احلااوياة الفاارغاة وكال مواد التغليف من وزن احلااوياة املغلقاة .الرقم املتحصا ا ا ا ا ا اال علياه هو احملتوى
الصايف.

4-7

المصفى
تحديد الوزن ُ

يتم حتديد الوزن املصفى جلميع وحدات العينات من خالل اإلجراء املوايل:
ُ
( )1حفظ احلاوية يف درجة حرارة ترتاوح بني  20درجة مائوية و  30درجة مائوية ملدة ال تقل عن  12س ا ا ا اااعة
قبل فحصها.
( )2فتح احلاوية وإمالتها لتوزيع احملتويات على منخل دائري مت وزنه مساابقا وحيتوي على شاابكة ساالكية حتتوي
فتحات مربعة ذات حجم  2.8مم ×  2.8مم.
( )3إمالة املنخل بزاوية تقارب  20 -17درجة وترك السا ا اامك لريتشا ا ااح ملدة دقيقتني إبتداء من وقت سا ا ااكب
املنتج فوق املنخل.
( )4وزن املنخل الذي حيتوي على السمك املصفى.
( )5حتديد وزن السمك املصفى بطرح وزن املنخل من وزن املنخل مع املنتج املصفى.
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إجراءات التعبئة في الصلصات (الوزن المصفى المغسول)
( )1حفظ احلاوية يف درجة حرارة ترتاوح بني  20درجة مائوية و  30درجة مائوية ملدة ال تقل عن  12س ا ا ا اااعة
قبل فحصها.
( )2فتح احلاوية وإمالتها وغس اال الص االص ااة اليت تغطيها ومن ت كامل احملتوى باس ااتعمال مياه احلنفية الس اااخنة
( 40درجة مائوية تقريبا) ،باس ا ا ااتخدام قارورة غس ا ا اال (بالس ا ا ااتيكية على س ا ا اابيل املثال) وذلك فوق منخل
دائري.
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( )3غسل حمتويات املنخل باستعمال مياه احلنفية الساخنة حىت يصبح خاليا من الصلصة امللتصقة ،عند
اإلمكان قم بفصل املكونات االختيارية (توابل خضار فواكه) باستخدام ملقط إمالة املنخل بزاوية تقارب
 20 -17درجة مائوية وترك األمساك لريتشح ملدة دقيقتني إبتداء من وقت سكب املنتج فوق املنخل.
( )4إزالة املياه امللتصقة من قاع املنخل باستخدام منشفة ورقية .وزن املنخل الذي حيتوي على السمك
املصفى.
( )5حتديد وزن السمك املصفى بطرح كتلة املنخل من وزن كتلة املنخل مع املنتج املصفى.
6-7

تحديد نسبة الهيستامين
ميكن استخدام الطرق اليت تليب معايري آداء األساليب:

()2( )1
-8

()3

تحديد العيوب
ينبغي اعتبار وحدة ما معيبة عندما تظهر فيها أي من اخلصائص املدرجة أدناه.

1-8

المواد الغريبة
إن وجود أي مادة يف وحدة العينة ليست مشتقة من السمك أو من وسيط التعبئة ،ال تشكل خطرا على صحة
اإلنسان ،إذا ما مت التعرف عليها بسهولة دون احلاجة إىل تكبريها أو اليت تكون موجودة مبستوى يتحدد باللجوء
إىل أي طريقة ،مبا يف ذلك التكبري مما يدل على عدم التطابق مع املمارسات التصنيعية والصحية اجليدة.

2-8

الرائحة  ⁄النكهة
تأثر وحدة العينة بروائح أو نكهات متواصلة ومميزة ومرفوضة دالة على حدوث حتلل أو تزنّخ.

3-8

القوام
( )1حلم طري أكثر من الالزم وغري معهود يف األنواع املعروضة.
( )2حلم قاسي أو ليفي أكثر من الالزم وغري معهود يف األنواع املعروضة.

4-8

تغير اللون
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هي وحدة العينة املصابة بتغريات مميزة يف اللون يدل على التحلل أو التزنخ أو املصابة بالتلوين بالسلفيد بنسبة
تتجاوز  ٪5من السمك باعتماد وزن وحدة العينة.
5-8

مواد مرفوضة
هي وحدة العينة املصابة ببلورات سرتوفيت  -بلورات السرتوفيت اليت يزيد طوهلا عن  5مم.
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مقبوية الدفعة
تعترب الدفعة مستوفية للمتطلبات الواردة يف املدونة احلالية:
()1

إذا مل يتجاوز العدد اإلمجايل للوحدات املعيبة وفقا للتصنيف الوارد يف القسم  ،8العدد املقبول ()C
اخلاص حبسب خطة أخذ العينات اليت يقدر مستوى جودة مقبول ( )AQLفيها ب ،6.5

( )2إذا مل يتجاوز العدد اإلمجايل لوحدات العينة اليت ال تليب أحكام العرض الوارد يف القسم  ،2.3العدد
املقبول ( )Cحبسب خطة أخذ العينات اليت يقدر مستوى جودة مقبول ( )AQLفيها ب ،6.5
يقل متوسط الوزن الصايف أو متوسط الوزن املصفى ،إذا كان ذلك مناسب ،اخلاص جبميع
( )3إذا مل ّ
وحدات العينة عن الوزن املصرح عنه ،شريطة أال يوجد أي نقص غري مفسر يف أي حاوية فردية،
( )4إذا استوفت الدفعة املتطلبات املتعلقة باملواد املضافة والنظافة واملناولة والتوسيم الواردة يف األقسام
 4و 5و.6
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الملحق "ألف"
الفحص الحسي والفيزيائي
-1

ينبغي إجراء فحص كامل للعبوة من اخلارج إلجياد عيوب يف سااالمة احلاوية أو حواف العبوة اليت قد تكون مشااوهة
إىل اخلارج.
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ينبغي فتح العبوة وحتديد وزهنا بالكامل حبسب اإلجراءات احملددة يف األقسام  7.3و 7.4و.7.5
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ينبغي إزالة املنتج حبذر وفحصه للكشف عن تغري اللون ،واملواد الغريبة وبلورات السرتوفيت .يشري وجود عظم قاس
على عدم خضوعه إىل معاجلة كافية مما يتطلب تقييما لتعقيمه.
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تقييم الرائحة والنكهة والقوام مبا يتوافق مع اخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات اجناز التقييم احلسااي لألمساك واحملار
يف املختربات (.)CXG 31-1999

