A
CL 2017/08-NE

يناير/كانون الثاني
إلى:

جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي
جهات االتصال للمنظمات الدولية اليت تتمتع بصفة مراقب لدى الدستور الغذائي

من:

أمانة هيئة الدستور الغذائي
برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

2017

الموضوع :طلب تقديم تعليقات عند الخطوة  3بشأن مشروع المواصفة اإلقليمية المقترحة لشراب الدوغ
الموعد
النهائي:

 15أبريل/نيسان

2017

التعليقات :إلى:
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معهد املعايري والبحوث الصناعية يف إيران ()ISIRI
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نسخة إلى:
أمانة الدستور الغذائي
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معلومات أساسية
أش ا ااارت جلنة التنش ا ااي للش ا اارن األ ا املش ا اارتاة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ا ااحة العاملية يف ور ا
-1
الثامنة (يونيو /حزيران عام  )5112إىل الدعم العام لوض ا ااع مواص ا اافة إقليمية لش ا ارا الدو ا ولذل وا الل نة عل
االحتفاظ باملنتج امواصا اافة إقليمية وإنش ا ااء جمموعة عمل إلكرتونية ب يا ة إيران إلعدا نشا ااقة من حة ملشا اارو املواصا اافة
امل رتحة للنظر يها خالل ور ا امل بلة هبدف إاماهلا واعتما ها بشا ا ااكل بائي قبل انع ا الدورة األربعني هليئة الدسا ا ااتور
الغذائي يف عام 5112ا وهلذا أعا ت الل نة املواصفة ملواصلة بلور ا وإبداء التعلي ات عليها والنظر يها يف ور ا امل بلةا
وقام جمموعة العمل اإللكرتونية بتن يح املواص ا ا اافة باالس ا ا ااتنا إىل التعلي ات امل دمة خالل الدورة الثامنة لل نة
-5
التنشااي للشاارن األ ا واملناقشااة اليت جرت خالل تل الدورة باإلضااا ة إىل التعلي ات امل دمة م أع اااء جمموعة العمل
اإللكرتونية وق ّدم نشا ااقة من حة للمواصا اافة لكي يعلّ عليها أع ا اااء الدسا ااتور الغذائي واملراقبون عند ا وة  3وتنظر
يها جلنة التنش ااي للش اارن األ ا يف ور ا ال ا مة (الدورة التاس ااعة)ا وتتماش ا ا النش ااقة املن حة للمواص اافة مع مواص اافة
األلبان املقمرة ( )CODEX STAN 243-2003إىل احلد الذي حتا ظ يه عل ا صائص احملد ة لشرا الدو ا
MS959/A

2

CL 2017/08-NE

ويُ ّدم مش ا اارو املواص ا اافة اإلقليمية امل رتحة لش ا ارا الدو إلبداء التعلي ات يف املر األولا ويف حني تر قائمة
-3
املش ا اااراني يف جمموعة العمل اإللكرتونية يف املر الثاين يت ا اام املر الثال ا وط التوجيهية العامة إلبداء التعلي ات
(يرج م أع ا اااء الدسا ااتور الغذائي واملراقبني التكرم باتبا اإلرشا ااا ات الوار ة يف ا وط التوجيهية عند ت د تعلي ات
بشأن املواصفة لتيشري جتميعها وترمجتها)ا
ويرج م أع ا ا ا ا ا اااء الدس ا ا ا ا ا ااتور الغذائي واملراقبني تذار أنه ديد اإلطار الزمين إلجناز هذه املواص ا ا ا ا ا اافة حى
-4
عام ( 5112انظر الف رة  )1وبالتايل هم مدعوون إىل ت د تعلي ات م أجل وضااع الصاايغة النهائية للمواصاافة يف الدورة
ال ا مة لل نةا
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المرفق األول

مشروع المواصفة اإلقليمية المقترحة لشراب الدوغ
-1

النطاق

(لتقديم التعليقات عند الخطوة )3

تن ب هذه املواصا ا اافة عل ش ا ا ارا الدو املقصا ا ااص لالسا ا ااتهالك املباشا ا اار أو للمزيد م التصا ا اانيع بناء عل
التعريفات الوار ة يف ال ش ا ا اام  5م هذه املواص ا ا اافةا وينبغي قراءة هذه املواص ا ا اافة باالقرتان مع مواص ا ا اافة األلبان
املقمرة ()CODEX STAN 243-2003ا
-2

الوصف
املقمرة بشااب التعريو الوار يف ال شاام  4-5م مواصاافة األلبان املقمرة
يعتب الدو شارابا ي وم عل األلبان ّ
( )CODEX STAN 243-2003وهو يُصنع عب خلط اللنب بشب ما هو معرف يف ال شمني  1-5و3-3
م نفس املواصا ا ا اافة بياه الشا ا ا اار وملح ال عام أو عب خلط احلليب بياه الشا ا ا اار وملح ال عام قبل معاجلته
حراريا وختمريه و تثل خص ا ا ااائص ا ا ااه ألحكام هذه املواص ا ا اافةا وعندما يتم إنتا ش ا ا ا ارا الدو ع طري خلط
احلليب بياه الشر ميك إضا ة ملح ال عام قبل التقمري أو بعدها
وجيوز للحليب املش ااتقدم يف إنتا ش ارا الدو أن يكون مص اانوعا م منت ات مش اات ة م احلليب بش ااب
ما ينص عليه ال شا ا اام  1-5م مواصا ا اافة األلبان املقمرة مع أو بدون إجراء تعديل يف ترايبته ضا ا اام احلدو
اليت ينص عليها ال شم 3-3ا
ا ا ا ا ا ااال ع جمموعة منوعة م
وتدخل يف إنتا الدو مكونات أخرى م غري األلبان غري مياه الش ا ا ا ا ا اار
مكونات األلبان ومنت ات األلبان بصورة إلزامية أو اختيارية و ما ينص عليه ال شمان  3و4ا
وأ ّماا الكااائنااات الاادقي ااة البااا ئااة اليت تش ا ا ا ا ا ااتقاادم عااا ة يف إنتااا شا ا ا ا ا ا ارا الاادو هي بكترييااا اللنب الت ليااديااة:
Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricusا بيد أنه ميك استقدام
اااائنااات قي ا ة أخرى غري مؤذيااة ومناااسا ا ا ا ا ا ابااة غري تل ا البااا ئااات املش ا ا ا ا ا ااتزرعااة احملااد ة (بااا ئااة أو غري بااا ئااة
امل لوبة/غري امل لوبة)ا وعل تل الكائنات الدقي ة البا ئة أن تكون قابلة للحياة ونشا ا ة ووا رة يف املنتج حى
التاريخ األ ا لصالحيتها وإذا معاجلة املنتج حراريا بعد التقمري تنتفي احلاجة إىل الكائنات الدقي ة ال ابلة
للحياااةا امااا تنتفي احلاااجااة إىل املعاااجلااة احلراريااة بعااد التقمري عل شا ا ا ا ا ا ارا الاادو املزو باااملعينااات احليويااة
(أي شرا الدو الذي حيتوي عل اائنات قي ة مفيدة)ا
ويشم شرا الدو امل دم ون إضا ة موا منكهة/نكهات "شرا الدو العا ي"ا وأما شرا الدو الذي
حيمل منكهات يف شا ا ا ااكل خالصا ا ا ااات أو مشا ا ا ااتقرجات مثل (املنثول والزيز ورة والزعرت البي والنعنا وا يار)
أو منكهات طبيعية خمتلفة مثل األعشا الع رية والتوابل والبهارات يعرف ب اااسم "الدو املن ّكه"ا يف حني أن
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أنوا الاادو "املكربنااة/غري املكربنااة" و/أو "املعاااجلااة حراريااا/غري املعاااجلااة حراريااا" ثاال تلا اليت حتتوي/ال حتتوي
عل غاز ثاين أاش ا ا ا ا ا اايد الكربون وتل اليت تكون معاجلة/غري معاجلة حراريا بعد التقمري عل التوايلا وجيوز
إنتا شرا الدو وعرضه امشحون (الدو اجملفو) الستعماالت وطلبات خاصةا
-3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1- 3

المواد األولية



اللنب (ع طري خلط اللنب مع مياه الش ا ا اار ) أو احلليب (ع طري خلط احلليب مع مياه الش ا ا اار )ا وينبغي
للنب أن ميتثل ملواصفة األلبان املقمرةا
مياه صاااحلة للشاار م أجل ختفيو اللنب أو احلليب وربا السااتعماهلا يف إعا ة التكوي أو التأشاايب (يف حال
إعدا احلليب عب إعا ة تكوينه أو تأشيبه)ا

2- 3

المكونات المسموح بها



1-2-3

با ئات مشا ا ا ا ا ااتزرعة م الكائنات الدقي ة غري املؤذية با يها البا ئات االعتيا ية للدو اما هو موضا ا ا ا ا ااح يف
ال شم  5م هذه املواصفة؛

2-2-3

اائنات قي ة أخرى غري مؤذية ومناس ا ا ا ا اابة (البكترييا أو ا مائر أو العف ) تعمل اكائنات قي ة با ئة أو غري
با ئة با يها املعينات احليوية م أجل أ اء وظائو التحميض وإنتا النكهة واربنة التقمر وحتشااني الرتايبة
وتعزيز الصحة وحتشني اجلوانب الوظيفية األخرى للمنتج؛

3-2-3

الوريد الصو يوم و ا ملواصفة ملح ال عام ()CODEX STAN 150-1985؛

4-2-3

موا منكهة طبيعية مثل اجلشيمات الدقي ة م ا ار واألعشا الع رية والتوابل اما هو حمد يف ال شم
 3-5م مواصفة األلبان املقمرة ()CODEX STAN 243-2003؛

5-2-3

مكونات أطعمة غذائية مثل األلياف الغذائية والبيبايوتكس وعوامل الت وية؛

6-2-3

مكونات األلبان أو منت ات األلبان مثل بروتينات احلليب ومشاااحي احلليب و هون احلليب ( هون الزبدة أو
ال شدة) واملقيض واألنوا املقتلفة م مصل اللنب؛

2
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7-2-3

3- 3

مياه الشر
ال يشمح باالستيعاض اجلزئي أو الكامل ع
األلبان أو م بروتينات غري األلبانا

هون احلليب أو بروتينات احلليب بصا ر أخرى م

هون غري

التركيبة
رجة احلموضة
محوضة قابلة للمعايرة معبا عنها احمض الالاتي
(نشبة مئوية وزن/وزن)
جوامد لبنية خالية م الدهون
بروتينات احلليب(أ) (نشبة مئوية وزن/وزن)
احملتوى م الدهون (نشبة مئوية ح م/وزن)

الوريد الصو يوم (نشبة مئوية وزن/وزن)
اإليثانول (ح م/وزن)
جممو الكائنات الدقي ة اليت تشكل البا ئة املشتزرعة
(
املوصو ة يف ال شم ( 5وحدات جترمث /العد اإلمجايل)
اائنات قي ة موسومة ( ) (وحدات جترمث/لكل ساللة)
(أ)
( )
( )

2ا4

احل ّد األقص :
احل ّد األ ا3 :ا1
1ا3

)

احل ّد األ ا:
احلد األ ا8 :ا1
ّ
احلد األقص  :نشبة  41يف املائة م اجلوامد اللبنية
ّ
ا الية م الدهون لشرا الدو
(امللح غري مشمول)
احل ّد األقص 2 :ا1
احل ّد األقص 2 :ا1
()6
احل ّد األ ا11 :
احل ّد األ ا:

11

()2

يبلغ حمتوى البوتني 38ا 6م روبا بإمجايل نيرتوجني اييلدال الذي حتديدها
ال ين ب هذا الشرط عل املنت ات املعاجلة حراريا بعد التقمرا
ين ب ذل حينما ت اف اائنات قي ة م لوبة (بشب ما ير يف ال شم  5م هذه املواصفة) إىل املنتجا وتعتب املعينات احليوية م أهم
تل الكائناتا

تعد املعايري امليكروبيولوجية يف املنتج صا ا اااحلة حى "تاريخ احلد األ ا للصا ا ااالحية" حت شا ا ااروط التقزي احملد ة يف
ال شم ا اص بالتوسيما
-4
1-4

المواد المضافة إلى األغذية
وحدها ئات املوا امل ا ة إىل األغذية الوار ة يف اجلدول أ ناه ميك أن تشتقدم لفئات املنتج احملد ةا وضم
ال ئة م املوا امل ا ااا ة وحيثما يُش ا اامح بذل بش ا ااب اجلدول وحدها املوا امل ا ااا ة إىل األغذية املنفر ة
املدرجة يف ال ائمة ميك أن تشتقدم وذل ط ضم احلدو احملد ةا
وطب ا لل ش اام  1-4م يباجة املواص اافة العامة للموا امل ااا ة إىل األغذية ( )CODEX STAN 192-1995جيوز
للمنتج املقمر واملن ّكه أن حيتوي عل موا أخرى م ا ة إىل األغذية نتي ة النت اهلا م مكونات م غري األلبانا
ُ
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(أ)

عوامل مكربنة
مثقنات
مثبتات
(
منظمات احلموضة
معززات النكهة
مشتحلبات

X
X
X

)

X
X
X1

غازات التعبئة
موا حا ظة

X
X1

 = Xإ ّن اس ا ا ا ا ااتقدام موا م ا ا ا ا ااا ة تنتمي إىل الفئة له ما يبره م الناحية التكنولوجيةا ويف حالة املنت ات املنكهة تكون للموا امل ا ا ا ااا ة
ما يبرها م الناحية التكنولوجية يف حصة األلبانا

( )1يشمح باالستعمال ط م جانب التشريعات الوطنية يف بلد البيع للمشتهل النهائيا

(أ) جيوز إ خال ثاين أاشيد الكربون ع طري احل البار أو التقمري (ا مرية و/أو التقمري البكتريي املعتدل احلرارة)ا
(

)
التحمض للتقمريا
التحمض الكيميائي (غري التقمريي) م ضم عملية ّ
يشتقدم ط يف حال اان ّ

تكون منظمات احلموض ااة واملش ااتحلبات وغازات التعبئة واملوا احلا ظة الوار ة يف اجلدول  3يف املواص اافة العامة
للموا امل ا ة إىل األغذية م بولة لالستقدام يف ئات شرا الدو عل النحو احملد يف اجلدول أعالها
الرقم الدولي

المستوى األقصى

اسم المادة المضافة

منظمات الحموضة
270

محض اللبني ل -

 -ل-

 2000ملغ/الغ احمض ال رطري

العوامل المكربنة
290

ثاا أاشيد الكربون

ممارسات التصنيع اجليدة

المستحلبات
432

أحا ي لورات سوربيتان بويل أاشي إيثلني ()20

433

أحا ي أوليتات سوربيتان بويل أاشي إيثلني ()20

434

أحا ي بلميتات سوربيتان بويل أاشي إيثلني ()20

435

أحا ي استيارات سوربيتان بويل أاشي إيثلني ()20

436

ثالثي استيارات سوربيتان بويل أاشي إيثلني ()20

472e

ثنائي اسيتيل ال رطري واحلمض الدهين اسرت اجلليشرول

 10 000ملغ/الغ

473

أنوا اسرت الشكروز يف األمحاض الدهنية

 5 000ملغ/الغ

 3 000ملغ/الغ

2
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الرقم الدولي

المستوى األقصى

اسم المادة المضافة

474

أنوا الشكرو جليشريد

 5 000ملغ/الغ

475

اسرتات البولي ليشرول لألمحاض الدهنية

 2 000ملغ/الغ

477

اسرتات جليكول البوبولني م األمحاض الدهنية

 5 000ملغ/الغ

)i(481

الاتيالت استيارويل الصو يوم

 10 000ملغ/الغ

)i(482

الاتيالت استيارويل الكالشيوم

 10 000ملغ/الغ

491

أحا ي استيارات الشوربيتان

492

ثالثي استيارات الشوربيتان

493

أحا ي الورات الشوربيتان

494

أحا ي أوليات الشوربيتان

495

أحا ي بامليتات الشوربيتان

900a

بويل ميثيل سيلواشان

 5 000ملغ/الغ

 50ملغ/الغ

معززات النكهة
580

جلواونات املغنشيوم

620

محض جلوتامي )L+(-

621

ل-جلوتومات أحا ي الصو يوم

622

ل-جلوتومات أحا ي البوتاسيوم

623

ثاين-ل-جلوتامات الكالشيوم

624

ل -جلوتامات أحا ي األمونيوم

625

ثنائي ل-جلوتامات املغنشيوم

626

محض جوانيل

627

جوانيالت  -’5ثنائي الصو يوم

628

جوانيالت  -’5ثنائي البوتاسيوم

629

جوانيالت  -’5ثنائي الكالشيوم

630

محض أنوسين

631

أنوسينات  -ثنائي الصو يوم

-’5

-’5
-’5

ممارسات التصنيع اجليّدة
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8

الرقم الدولي

اسم المادة المضافة

632

أنوسينات البوتاسيوم

-’5

633

أنوسينات الكالشيوم

-’5

634

ريبونيكلوتيدات الكالشيوم

635

ريبونيكلوتيدات ثنائي الصو يوم

636

مالتول

637

إيثيل مالتول

المستوى األقصى

-’5
-’5

مواد حافظة
200

محض الشوربي

201

سوربات الصو يوم

202

سوربات البوتاسيوم

203

سوربات الكالشيوم

210

محض البنزوي

211

بنزوات الصو يوم

212

بنزوات البوتاسيوم

213

بنزوات الكالشيوم

234

نيشني

 1 000ملغ/الغ احمض الشوربي

 300ملغ/الغ احمض البنزوي

 500ملغ/الغ

مثبتات ومثخنات
)i(170

اربونات الكالشيوم

ممارسات التصنيع اجليّدة

)iii(331

سرتات ثالثي الصو يوم

ممارسات التصنيع اجليّدة

338

محض الفوسفوري

)i(339

وسفات ثنائي هيدروجني الصو يوم

)ii(339

وسفات هيدروجني ثنائي الصو يوم

)iii(339

وسفات ثالثي الصو يوم

)i(340

وسفات ثنائي هيدروجني البوتاسيوم

9

CL 2017/08-NE

اسم المادة المضافة

الرقم الدولي
)ii(340

وسفات هيدروجني ثنائي البوتاسيوم

)iii(340

وسفات ثالثي البوتاسيوم

)i(341

وسفات ثنائي هيدروجني الكالشيوم

)ii(341

وسفات هيدروجني الكالشيوم

)iii(341

وسفات ثالثي الكالشيوم

)i(342

وسفات ثنائي هيدروجني األمونيوم

)ii(342

وسفات هيدروجني ثنائي األمونيوم

)i(343

وسفات ثنائي هيدروجني املغنشيوم

)ii(343

وسفات هيدروجني املغنشيوم

)iii(343

وسفات ثالثي املغنشيوم

)i(450

ثنائي وسفات ثنائي صو يوم

)ii(450

ثنائي وسفات ثالثي صو يوم

)iii(450

ثنائي وسفات رباعي الصو يوم

)v(450

ثنائي وسفات رباعي البوتاسيوم

)vi(450

ثنائي وسفات ثنائي الكالشيوم

)vii(450

ثنائي وسفات ثنائي هيدروجني الكالشيوم

)i(451

ثالثي وسفات مخاسي الصو يوم

)ii(451

ثالثي وسفات مخاسي البوتاسيوم

)i(452

بوليفوسفات الصو يوم

)ii(452

بوليفوسفات البوتاسيوم

)iii(452

بوليفوسفات الكالشيوم والصو يوم

)iv(452

بوليفوسفات الكالشيوم

)v(452

بوليفوسفات األمونيوم

542

وسفات العظم

400

محض اجليني

401

أجلينات الصو يوم

المستوى األقصى

نشبة  10يف املائة م اجلوامد اللبنية ا الية م الدهون لشرا
الدو (امللح غري مشمول)

ممارسات التصنيع اجليّدة
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الرقم الدولي

اسم المادة المضافة

402

أجلينات البوتاسيوم

403

أجلينات األمونيوم

404

أجلينات الكالشيوم

405

أجلينات غليكول البوبيلني

406

أغار

407

الكراجينان

407a

طحلب أوايما البحري اجملهز

410

صمغ ا رو

412

صمغ الغوار

413

صمغ تراغااان

414

الصمغ العريب

415

صمغ الزانثان

416

صمغ الكارايا

417

صمغ التارا

418

صمغ اجليالن

425

قي اوجناك

440

أنوا البكتني

459

سيكلو يكشرتي -بيتا

)i(460

الشليلوز ذو البلورات اجملهرية (هالم الشليلوز)

)ii(460

مشحون الشليلوز

461

سليلوز امليثيل

463

سليلوز اهليدرواشيبوبيل

464

سليلوز ميثيل اهليدرواشيبوبيل

465

سليلوز إيثيل امليثيل

466

سليلوز ااربواشيميثيل الصو يوم (صمغ الشليلوز)

467

سليلوز هيدرواشيثيل اإليثيل

المستوى األقصى

 5ملغ /الغ

ممارسات التصنيع اجليّدة
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اسم المادة المضافة

الرقم الدولي
468

سليلوز اربواشي ميثيل الصو يوم الشبكي (صمغ الشليلوز
املرتابط)

469

سليلوز اربواشيميثيل الصو يوم حملمأ انزمييا (صمغ
الشليلوز حملمأ انزمييا)

)i(470

أمالح األمحاض املريستيكية والباملائية واالستريية مع أمونيا
واالشيوم وبوتاسيوم وصو يوم

)ii(470

أمالح محض الزي مع االشيوم وبوتاسيوم وصو يوم

471

أنوا اجلليشرييد األحا ية والثنائية لألمحاض الدهنية

472a

اسرتات اجلليشرول حلمض ا لي والدهون

472b

اسرتات اجلليشرول حلمض اللبني واحلمض الدهين

472c

اسرتات حامض ا لي واألمحاض الدهنية للغليشرول

508

الوريد البوتاسيوم

509

الوريد الكالشيوم

511

الوريد املغنيشيوم

1200

متعد سكر العنب

1400

أنوا الداشرتي – نشا حممص

1401

نشا معاجل باحلمض

1402

نشا معاجل بال لويات

1403

نشا مبيض

1404

نشا مؤاشد

1405

أنوا النشا املعاجلة باألنزميات

1410

وسفات أحا ي النشا

1412

وسفات ثنائي النشا

1413

وسفات ثنائي النشا الفوسفايت

1414

وسفات ثنائي النشا املؤستل

1420

أسيتات النشا

1422

هنات ثنائي النشا املؤستلة

المستوى األقصى
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اسم المادة المضافة

الرقم الدولي
1440

نشا اهليدرواشيبوبيل

1442

وسفات ثنائي نشا اهليدرواشيبوبيل

1450

سواشينات أوسيتينول صو يوم النشا

1451

النشا املؤاشد املؤستل

2- 4

المستوى األقصى

املنكهات
ينبغي للموا املشا ا ااتقدمة يف ش ا ا ارا الدو اليت تشا ا ااملها هذه املواصا ا اافة أن تثل للق وط التوجيهية ا اصا ا ااة
باستقدام املنكهات ()CAC/GL 66-2008ا

-5

الملوثات

1-5

ميتثل احلليب املش ااتقدم لص ااناعة املنت ات اليت تش ااملها هذه املواص اافة للمش ااتويات ال ص ااوى للمواص اافة العامة
للملوثات والشموم يف األغذية واألعالف ()CODEX STAN 193-1995ا

2-5

وميتثل احلليب املش ااتقدم يف ص ااناعة املنت ات اليت تش ااملها هذه املواص اافة للحدو ال ص ااوى ملقلفات الع اقري
البي رية واملبيدات اليت حد ا هيئة الدستور الغذائيا

-6

النظافة العامة

1-6

يوص بأن يتم إعدا املنت ات املشمولة بأحكام هذه املواصفة ومناولتها و ا لألقشام ذات الصلة م املبا ئ
العامة لنظا ة األغذية ( )CAC/RCP 1-1969ومدونة الش االوك ملمارس ااات النظا ة ا اص ااة باحلليب ومش اات اته
( )CAC/RCP 57-2004وغري ذل م نصااوص الدسااتور الغذائي ذات الصاالة مثل مدونات الشاالوك ا اصااة
بالنظا ة العامة ومدونات الشلوك األخرىا

2-6

ينبغي أن تثل املنت ات ألي معايري ميكروبيولوجية ُحتد و ا للمبا ئ وا وط التوجيهية ا اص ا ا ا ا ااة بوض ا ا ا ا ااع
وت بي املعايري امليكروبيولوجيا ااة يف األغذي ااة ()CAC/GL 21-1997ا
ميتثل احلد األقص للكائنات احلية الدقي ة امللوثة يف شرا الدو للكميات احملد ة يف اجلدول أ ناه:

13

CL 2017/08-NE

(أ)

جممو الف ريات وا مائر
(وحدات جترمث() /أ)
جراثيم قولونية
(وحدات جترمث) /
بكترييا اشيترييا اويل ()E. coli
(وحدات جترمث) /
املكورة العن و ية
(وحدات جترمث) /

احلد األقص :

111

احلد األقص :

11

صفر
صفر

ال ين ب هذا احلكم عل ختمري أنوا الدو املكربنة أو عندما تشتقدم ا مائر اكائنات قي ة م لوبةا

-7

التعبئة والتخزين

1-7

ينبغي تعبئة املنتج يف عبوات حتا ظ عل اجلو ة الصحية للغذاء وعل مواصفاته األخرىا

2-7

يشتحش أن يتم ختزي شرا الدو (بعد التقمري) يف البا اتا

-8

التوسيم
باإلضا ا ا ااا ة إىل أحكام املواصا ا ا اافة العامة للدسا ا ا ااتور الغذائي لتوسا ا ا اايم األغذية املعبأة ()CODEX STAN 1-1985
واملواصفة العامة الستقدام مص لحات األلبان ( )CODEX STAN 206-1999تن ب األحكام احملد ة التالية:

1-8

اسم الغذاء

1-1-8

ي ل عل هذا الغذاء تشمية "الدو "ا

2-1-8

وتشتقدم أوصاف "مكرب /غري مكرب " و/أو "معاجل حراريا/غري معاجل حراريا" باالشرتاك مع المة "الدو "ا
وبالنشا اابة إىل الدو املكرب يشا ااتقدم مص ا ا لح "التقمري" أو "احل " قبل المة "مكرب " يف تشا اامية املنتج
م أجل اإلشارة إىل مصدر الكربنةا

3-1-8

وتشتقدم تشمية "الدو املنكه" ااسم للمنتج يف حال إضا ة أية ما ة منكهةا

4-1-8

وحني تدمج الكائنات الدقي ة املعينة حيويا يف الدو جيوز اس ا ا ا ا ا ااتقدام المة "املعينات احليوية" يف مكان ما
عل ب اقة املنتجا

5-1-8

وبالنشبة إىل مشحون الدو يتم إ را عبارة "مشحون الدو " أو " و جمفو" يف ب اقة التوسيما

14
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إعالن المحتوى من الدهون
يف حال اعتب إغفال املعلومة بثابة ت ليل للمشتهل يتم إعالن حمتوى احلليب م الدهون ب ري ة م بولة يف
بلد البيع للمش ا ا ا ا ا ااتهل النهائي إما ( )1انش ا ا ا ا ا اابة مئوية م الكتلة أو احل م وإما ( )5بالغرام يف ال حصا ا ا ا ا ااة
مش ااتهلكة بش ااب ما هو حمد يف ب اقة التوس اايم الغذائية بش اارط ذار عد احلص ااصا وجيوز اس ااتقدام عبارة
أقل م 5ا 1يف املائة (اتلة/اتلة)ا
"خال م الدسم" الّما اان حمتوى املنتج النهائي م هون احلليب ّ

3-8

توسيم حاويات البيع بالجملة
إ ّن املعلومات اليت ينص عليها ال ش اام  8م هذه املواص اافة والف رات  1-4إىل  8-4م املواص اافة العامة لتوس اايم
األغذية املعبأة وإذا ع احلاجة تعليمات التقزي تُذار إما عل احلاوية أو يف املشتندات املصاحبة باستثناء
اسا ا ا اام املنتج وتعريو املنتج النهائي واسا ا ا اام وعنوان املصا ا ا اانّع أو املعبك أو املوز أو املشا ا ا ااتور واذل تعليمات
التقزي ا غري أنه ميك االستعاضة ع تعريو املنتج النهائي واسم وعنوان املصنع أو املعبك أو املوز أو املشتور
بعالمة تعريو شرط أن يتم التعرف عل هذه العالمة بوضوح مع املشتندات املصاحبةا

-9

أساليب التحليل وأخذ العينات
للتح م االمتثال هلذه املواصاافة تشااتقدم أساااليب التحليل وأخذ العينات ا اصااة باأللبان املقمرة حشاابما
هو وار يف أساااليب التحليل وأخذ العينات املوصا هبا ( )CODEX STAN 234-1999ذات الصاالة باألحكام
الوار ة يف هذه املواصفةا
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المرفق الثالث

توجيهات عامة عن تقديم التعليقات
بغية تيش ا ا ا ا ا ااري عملية جتميع وإعدا وثي ة تعلي ات أاثر إ ا ة يُ لب م األع ا ا ا ا ا اااء واملراقبني الذي ال ي وموا
بذل بعد ت د تعلي ا م حت العنوانني التاليني:
( )1تعلي ات عامة
( )5تعلي ات حمد ة
وينبغي للتعلي ات احملد ة أن تت اام إشااارة إىل ال شاام ذي الصاالة و/أو الف رة ذات الصاالة م الوثي ة اليت حييل
إليها التعلي ا
وحني ي رتح إ خ ااال تغيريات عل رات حم ااد ة يُ ل ااب م األع ا ا ا ا ا ا ا اااء واملراقبني ت ااد اقرتاحهم ا اااص
بالتعديالت مصااحوبا باألساااق املن ي ذي الصاالةا وينبغي ت د النصااوص اجلديدة بحروف سوووداء داكنة تحتها خط
واحلذف بروف يتوس ها خطا
وتيشا ا اريا لعمل األمانات يف جتميع التعلي ات يُ لب م األع ا اااء واملراقبني االمتنا ع اس ا ااتعمال ا ط امللون
/التظليل نظرا إىل أن الوثائ ت بع باللونني األس ا ا ا ااو واألبيض واالمتنا ع اس ا ا ا ااتعمال طري ة إبراز التغيريات اليت قد تف د
عندما تنشخ/تلص التعلي ات يف وثي ة موحدةا
وساعيا إىل الت ليل م أعمال الرتمجة وتو ري الورن يُ لب م األع ااء واملراقبني عدم اساتقرا النشاقة الكاملة
للوثي ة بل ط أجزاء النصوص اليت يتم ت د اقرتاح بتغيريها و/أو تعديلها

