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مايو/أيار

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

الموضوع:

2017
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الملحق
المحوج)
خليط الزعتر (الزعتر
ّ
 .1المجال
تحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات والخصائص الواجب توافرها في خليط الزعتر المعد لالستهالك
البشري المباشر ،والذي يستعمل في عدة تحضيرات غذائية (كالمنقوشة اللبنانية إلخ،)...
 .2الوصف
 1.2تعريف المنتج
1.1.2خليط الزعتر
هو الخليط المكون من الزعتر الخام أو الزعتر العريض الخام لمعرفين ادناه وقشر ثمار السماق وبذور
السمسم الذي قد يضاف إليه مكونات أخرى .ويصنف خليط الزعتر وفقا لما هو وارد في البند رقم .4
 2.1.2الزعتر الخام
هو زهر و/أو أوراق من االجناس البريةة والمزروعةة التاليةة والتةي تكةون مفتتةة يةدويا أو
ميكانيكيا شرط أال تكون مسحوقة:
.Origanum sp
.Thymbra sp
.Thymus sp
.Satureja sp
ويسمى الزعتر الخام بالزعتر العريض الخام عندما يكون مكونا من زهر و/أو أوراق من
الزعتةةر العةةريض البةةري أو المةةزرون نةةون ( Origanum syriacumعلةةى االقةةل بنسةةبة
 )%75و/أو مخلةةوط (بنسةةبة  %25كحةةد اقصةةى) مةةن زهةةر وأوراق االنةةوان التاليةةة والتةةي
تكون مفتتة يدويا أو ميكانيكيا شرط أال تكون مسحوقة:
Origanum ehrenbergii
Thymbra spicata
Coridothymus capitatus
Thymus syriacus
Satureja thymbra

 2.2تصنيف المنتج
يصنف خليط الزعتر كالتالي:
1.2.2خليط زعتر ممتاز
يتكون على االقل من  %25من الزعتر العريض الخام مخلوط فقط مع :بذور السمسم وقشر ثمار
السماق ،ويمكن إضافة الملح بحد ال يتعدى .%6
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 2.2.2خليط زعتر اكسترا
يتكون على االقل من  %20من الزعتر الخام أو من الزعتر العريض الخام مخلوط مع :قشر ثمار
السماق ،بذور السمسم ،ويمكن إضافة حبوب غذائية ،مكسرات ،بهارات وتوابل ،كما يمكن إضافة الملح
بحد ال يتعدى .%6
 3.2.2خليط زعتر عادي
يتكون على االقل من  %15من الزعتر العريض الخام أو من الزعتر الخام مخلوط مع بذور السمسم
وقشر ثمار السماق الذي يجب أن يضاف بحد أدنى  %5كما يمكن إضافة المكونات التالية:
بقوليات ،حبوب وأعشاب عطرية ،بهارات وتوابل (كمون )...دبس الرمان ،زيت نباتي ،مكسرات،
نخالة القمح وقشر السمسم شرط أن تستوفي شروط التصنيع الجيد .ويمكن اضافة الملح بحد ال يتعدى
 ،%7وحمض الستريك بحد أقصى  %4شرط أن يذكر على بطاقة المعلومات البيانية.
 4.2.2االشكال
ينبغي السماح باي شكل شرط ان يستوفي المنتج جميع المتطلبات ذات الصلة في هذه المواصفة وان
يكون موصوفا على بطاقة التوسيم بشكل كاف تجنبا لتضليل المستهلك او ارباكه.
 -3التركيبة االساسية وعوامل الجودة
 1-3التركيبة
 1-1-3المكونات االساسية
الزعتر الخام كما هو معرف في البند  2.1.2اعاله.
 2-3المكونات االختيارية
 قشر ثمار السماق بذور السمسم بقوليات، حبوب أعشاب عطرية، بهارات وتوابل (كمون)... دبس الرمان، زيت نباتي، مكسرات، نخالة القمح 3-3معايير الجودة
 1-3-3النكهة واللون
 يجب أن يكون المنتج ذا نكهة ورائحة مميزتين للزعتر وخلوا من الروائح والنكهات الغريبة بما فيذلك التزنخ والعفن وخلوا من اي مواد غريبة.
 -يجب ان يكون المنتج ذات لون طبيعي ويمتلك قوام خاصة بالمنتج
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 2-1-3الخصائص الكيميائية والفيزيائية
 2-1-3-3المتطلبات والخصائص
 1-1-2-3-3المتطلبات العامة
يجب أن تتوافر في خليط الزعتر الخصائص التالية:
 أن تكون جميع المواد الداخلة في تصنيع خليط الزعتر مطابقة لمواصفات الدستور الغذائي الخاصةبها.
 خلوا من الحشرات الحية والعناكب ،وأن يكون خلوا عمليا بما يرى بالعين المجردة من العفنوالحشرات الميتة وأجزائها ومن التلوث بنفايات القوارض والطيور والبزاق (وقد يستعمل التكبير
للكشف في بعض الحاالت ،على أن تحدد قوة التكبير إذا تجاوزت عشرة أضعاف ،ويسجل ذلك في
تقرير نتائج االختبار).
 أال يكون المنتج النهائي لخليط الزعتر مطحونا على شكل مسحوق لضمان التعرف على مكوناتهاالساسية بالعين المجردة أو بالفحص المجهري (أوراق ،زهر ،عيدان) ،ولتفادي الغش واخفاء
الشوائب فيه ولضمان الحفاظ على نسب أعلى من الزيوت العطرية .ويجب أال يتعدى طول العيدان
متى وجدت  10ملم و قطرها  2ملم ،ويجب أال تتعدى نسبتها ( %5كتلة/كتلة) من المنتج.
 أال تتعدى نسبة المواد الغريبة ذات مصدر غير نباتي مثال :حصى ،رمل ،تراب ،غبار.إلخ ....أوذات مصدر نباتي غير غذائي مثال :خشب ،أوراق يابسة إلخ ،....نسبة ( %1كتلة/كتلة) من
المنتج.
 2-1-3-3-3المتطلبات الكيميائية
يجب أن تتوافر في الزعتر وخليط الزعتر المتطلبات الكيميائية الواردة في الجدول رقم ()1
الجدول رقم ( :)1المتطلبات الكيميائية لخليط الزعتر
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خليط زعتر عادي
12

الخصائص

خليط زعتر
ممتاز

الرطوبة( % ،كتلة/كتلة) حداً أقصى
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ملح الطعام اإلجمالي ( %كتلة/كتلة على أساس المادة
الجافة) حداً أقصى
الرماد اإلجمالي بدون الملح( % ،كتلة/كتلة على أساس
المادة الجافة) حداً أقصى *
الرماد اإلجمالي( % ،كتلة/كتلة على أساس المادة
الجافة) حداً أقصى
الرماد غير الحلول في الحمض( % ،كتلة/كتلة على
أساس المادة الجافة) حداً أقصى
األلياف الخام( % ،كتلة/كتلة على أساس المادة الجافة)
حداً أقصى
الزيوت العطرية ( %ميليليتر100/غ على أساس
المادة الجافة) حداً أدنى
رقم فوق األكسيد حداً أقصى
نسبة حمض الماليك الى حمض الستريك ،حداً أدنى
كارفاكرول  +تيمول
المركبات االساسية
للزيوت العطرية
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المتطلبات
خليط زعتراكسترا

السيمين والغاما تربينين
وغيرها من الزيوت
العطرية

 10ميلي مكافئ من
أوكسيجين فوق أوكسيدي /
كغ زيت
0.14

أكثر من %70
أقل من %30

أكثر من %85

أكثر من %85

المضافات

يسمح بإضافة حمض الستريك بحد أقصى  %4فقى فىخ يطىي الر تىر ال ىاد مفىس ممارسىا
التصنيع الجيد شر ذكرها ط ب اقة الم طمما البيانية بشكل ماضح.
يمنع إضافة جميع أنماع المطمنا .
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الملوثات

 2-5الملوثات المعدنية األخرى
يمكن السماح بتماجدها فخ حدمد ال تتجامر ما يأتخ بيانه فخ ما يطخ:
5
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الحد األقص المسممح به (مغ/كغ)
ال ناصر Elements
0.5
)Arsenic (As
الررنيخ
0.3
الرصاص )Lead (Pb
0.2
)Cadmium (Cd
كادميمم

 6النظافة

 2-6ينبغي أن تمتثل المنتجات ألي معايير ميكروبولوجية ُتحدد وفقا للمبادئ والخطوط التوجيهية
الخاصة بوضع وتطبيق المعايير الميكروبولوجية في األغذية (.)CAC/GL 21-1997
f 1-6
 7ت

 1-7اسم المنتـَج
 1-1-7خليط الزعتر او زعتر محوج
 2-1-7ينبغي ان يذكر التصنيف وفقا للتصنيف الوارد في البند 2.2الى جانب اسم المنتج
 3-1-7يمكن ذكر عبارة "بلدي" الى جانب االسم عندما يكون خليط الزعتر معد من انوان الزعتر
الخام التي مصدرها البلد ذاته سواء كانت برية أو مزروعة
 2-7بلد المنشأ
يجب التصريح عن اسم بلد منشأ المنتج /و/او المادة الخام
 3-7ت
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طرق اإلختبار واخذ العينات

العنصر
الحموضة
حمض الستريك المضاف

كلوريدات الصوديوم
الرطوبة
الرماد اإلجمالي
الرماد غير الحلول في الحمض
األلياف الخام
الزيوت العطرية
الزرنيخ
الرصاص
الرماد غير الحلول في الماء
النحاس
الملونات

طريقة االختبار
.AOAC 935.57, 16 Edition, 1995
th

يحدد محتوى حمض الستريك المضاف من خالل فحص األحماض
العضوية التالية :حمض الماليك  malic acidو حمض الستريك
 citric acidعبر طريقة الـ  HPLCوإحتساب نسبة malic acid/citric
 acidعلى أن ال تقل عن  10الى واحد (ماليك  10مرات اكثر من
ستريك) .مصدر حمض الماليك هو قشر ثمار السماق ومقارنة
النتيجة مع هذه النسبة تمكن من تحديد كمية حمض الستريك المضاف
AOAC Official Method 960.29,
AOAC 925.10, 16th Edition, 1995
.AOAC 923.03, 16th Edition, 1995
.AOAC 941.12, 16th Edition, 1995
.AOAC 962.09, 16th Edition, 1995
المواصفة القياسية الدولية ISO1984:6571
AOAC 986.15. 16th Edition, 1995
.AOAC 972.25, 16th Edition, 1995
المواصفة القياسية الدولية ISO929:1980
AOAC 971.20, 16th Edition, 1995
تعتمد طريقة  HPLC methodللتأكد من عدم وجود الملونات التالية:
Tartrazine (E102), Quinoline (E104), Sunset yellow (E110), ,
Carmoisine (E122), Amaranth (E123), Ponceau 4R(E124),
Erythrosine (E127), Allura Red (E129), Brilliant Blue (E133),
Sudan I, Sudan II , Sudan III, Sudan IV, Rhodamine B, Orange
II

السموم الفطرية Mycotoxins

يحدد محتوى السموم الفطرية المذكورة في المواصفة عبر طريقة Elisa
 methodوعبر طريقة HPLC method

رقم فوق األكسيد

AOAC 965.33, 16th Edition, 1995

 2-8طرق أخذ العينات
لطحصمل ط دد ينا يمثل الرسالة (أم اإلرسالية) ،يمص باتباع الجدامل المذكمرة فخ مماصفة
الدستمر الغذائخ الياصة بأيذ ينا المنتجا الم بّأة.
 -9المراجع
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