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النطاق
تسري هره املواصرة علر كينر بيوكسرل السريع التجملر مر نرو
املعيف أدان  ،واملع ّ لالستهالك املباشي دون أ عملل جتهلز إضافل ابستثناء ما هو لغيض تصنلف
 Schulzعل النحو ّ
احلج ر أو إع رراد التعبئ ر إذا ل ررز األم رري .وال تس رري عل ر املن ررت عن ر ما عش ررا إىل أن ر مع ر للخض ر للمزع ر م ر التجهل ررز
أو ألغياض صناعل أخيى.
)Brassica oleracea L. gemmifera (DC
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الوصف

1-2

تعريف املنتج
كينر بيوكسررل السريع التجملر هررو منررت معر ّ مر الرعاع اإلبطلر لنبرراا الكينر الطازجر والنظلةر والسررللم والكاملر
مبرا عتطرابم مر خصرا نرو  Brassica oleracea L. gemmifera (DC) Schulzالره ميكر تشرهع بياعمر
وفيزها وغسلها وتبللضها عل حنو ٍ
كاف لضمان الثباا املناس لللون والنكه خالل دو اا التسوعم العادع .

2-2

تعريف العملية

 1-2-2كين بيوكسل السيع التجمل هو املنت اله خيض لعملل جتمل يف معر اا مال مر وميتثر للشريون املنصروه عللهرا
يف مررا عل ر  .وجترري عمللر التجمل ر هرره بلررة عررت بسرريع اط ر نطرراو د ج ر احلريا العصرروى للتبلررو  .وال تعتررع عملل ر
التجملر السريعع مكتملر ني إال غررر تبلررن غريا املنررت  18د جر مئوعر دون الصررةي  0د جر فهيياعر ا يف امليكررز احلريا
بع التثبل احليا .
 2-2-2وجيوز اتبا املما س املعرتف هبا إلعاد تعبئ املنتجاا السيعع التجمل يف ظ ظيوف اض للميابب .
3-2

املمارسة اخلاصة ابملناولة
تررت مناول ر املنررت يف ظرريوف تسررمى ابحلةرراخ عل ر جودت ر خررالل عمللرراا نعل ر وازعنر وتوزعع ر غ ر وب ر البل ر النهررا
وفع را ألغك ررا م ون ر
ومبررا عش ررمل  .وعوص ر ان ت ررت مناول ر املنررت خ ررالل عملل رراا ازعن ر ونعل ر وتوزعع ر وبلع ر ابلتجز ر ني
املما ساا اخلاص بتجهلز األغهع السيعع التجمل ومناولتها CXC 8-1976ا.

4-2

العرض

 1-4-2الشكل
جيرروز عرريض كينر بيوكسررل السريع التجملر بشررك سررا
أو غر سا أ ككتل صلب ا.

أ أ ّن فرريداى برياع الكينر غررر ملتصررع بعضررها برربع ا

 2-4-2املستوايت املسموح هبا للرباعم "السائبة"
معيوض را "بشررك سررا " ،عُسررمى بنسررب تةرراوا بعر  10يف املا ر كتل /كتل ر ا ابلنسررب إىل ب رياع
عنر ما عكررون املنررت
ني
جمم .
الكين املتالصع إىل غ أن ال ميك فص بعضها ع بع بسهول عن ما تكون ّ
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 3-4-2احلجم
 1-3-4-2جيوز عيض كين بيوكسل السيع التجمل حم د أو غر حم د احلج .
 2-3-4-2ويف غ ررال ُع رريض الكين ر ر حمر ر د أو غ ررر حمر ر د احلج ر ر  ،ال تتج رراوز كملر ر ب ر رياع الكينر ر اجملم ر ر ال رري مت ر ّري ع ررع منخ ر ر
ذ فتحاا ميبع بج  12مل نسب  5يف املا .
اجملمر مر النظررا
 3-3-4-2ويف غررال عرريض كينر بيوكسررل السريع التجملر حمر د احلجر  ،تتطررابم بياعمر عنر بلاسررها يف احلالر ّ
التايل ملواصةاا أمساء احلج :
حتديد احلجم

قطر الرباعم ابملليمرت

صغر ج اني
صغر
متوسط
كبر

ابستخدام منخل ذي فتحات مربعة
 22-12مل
 26-22مل
 36-26مل
أكثي م  36مل

 4-4-2املستوايت املسموح هبا لألحجام
يف غال كان املنت مصنةاني بسر احلجر  ،تكرون نسرب  80يف املا ر علر األبر مر عر د الرعاع بجر  12ملر أو أكثري
م احلج املعل  ،عل أن عكون احل ّ األبص م النس املئوع التالل بس أع اد األغجا األخيى:
حتديد احلجم
 22-12مل كح
 26-22مل كح ّ
 36-26مل كح ّ

أبص
أبص
أبص

صغري جدًّا

صغري

متوسط

كبري

-

-

20

5

20

-

-

-

5

20

-

20

أكثي م  36مل كح ّ أبص

0

5

20

-

جممو النسب املئوع كح ّ أبص

20

20

20

20

 5-4-2حجم العيّنة القياسي

عكون غج العلّن العلاس كللوغياماني واغ اني.

4

CXS 112-1981

 6-4-2تعريف العينة "املُعيبة" للعرض
وفعرا خلطر مال مر ألخرره العلنراا مبسررتوى جرود معبررول بر  6.5انظرري نصرروه
إن أ وغر علنر مر علنر مرخخوذ ني
ال سررتو الغررها ذاا الصررل املعنلر اسررالل التحللر وأخرره العلنررااا تعتررع "معلبر " ابلنسررب إىل اخلصررا ذاا الصررل
غلثما:
أا ال عت االمتثال للمتطلباا اخلاص ابلشك السا

الوا د يف العس 1-4-2؛

با ال عت االمتثال للمتطلباا اخلاص بتح ع احلج الوا د يف العس .3-4-2

 7-4-2قبول الشحنة ابلنسبة إىل معايري العرض
تُعتع شحن معبول ابلنسب إىل الشك السا وحت عر احلجر غرر ال عتجراوز عر د العلنراا "املعلبر " ،كمرا هرو مب ّرر يف
ُ
العسمر  1-4-2و ،2-4-2ب العبول جا خلط مال م ألخه العلنراا ذاا مسرتوى جرود معبرول بر  6.5انظري
نصوه ال ستو الغها بشخن أسالل التحلل وأخه العلنااا.
-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املكوانت االختيارية
السكيايا السكيوز والسكي املتحول وال كسرتوز والةيوكتوز وشياب الغلوكوز وشياب الغلوكوز اجملةفا؛
امللى كلو ع الصودعو ا
البها اا ،م ببل التواب واألعشاب.

2-3

عوامل اجلودة

 1-2-3املتطلبات العامة
عكون كين بيوكسل السيع التجمل كاآليت:
 خاللنيا م أ مهاو أو ا ح غيعب  ،م مياعا أ مكوانا اختلا ع مضاف ؛نظلةا وخاللنيا م اليم واجليش وغر ذلك م املواد الغيعب ؛
ني
 ذا لون طبلع للصنف املستخ ؛ويف ما خي

العلوب املي ل أو العلوب األخيى اخلاضع ملستوى تةاوا مسموح ب  ،عكون الكين :

 خاللنيا ب ج مععول م مواد نباتل دخلل ؛ -خاللنيا ب ج مععول م بياع خو ؛

 خاللنيا ب ج مععول م وغ اا مش ّهب عل حنو س ء أو متضي ملكانلكلاني؛ -خاللنيا ب ج مععول م أضيا بةع غشياا أو ميض؛
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 -خاللنيا ب ج مععول م أو او خو ؛

 2-2-3تعريف العيوب املرئية

أا املواد النباتل الغيعبر  :تعر املرواد الغيبلر عر نبراا كينر بيوكسرل مبرا يف ذلرك السراو والرو و ،ولكر ابسرتثناء أو او
العاع وأجزاء منها؛ أو ماد نباتل أخيى غر ضا م نبااتا أخيى؛
با اللون األصةي :عع أن عكون أكثي م  50يف املا مر السرطى اخلرا ج للرعاع أصرةي اللرون بةعر خسرا األو او
اخلا جل نتلج التشهع املةين أو الضي امللكانلك .
جا اهللك اليخو :عع أن العاع غر مكتنز وأن أو ابها خو أو مةتوغ  .وهو كين تتخه أو اب شك زهر .
دا األو او املثعوبر بةعر احلشريااا :ععر كينبراني عوجر علر سرطح ثعر أو أكثري بسررب احلشرياا أو غرهراا بعطرري
أكع م  6مل  ،وعُظهي ن ابني عل طيف الثع الثعوبا.
هرا التعةّ  :عع أن الكين عُظهي حتلّالني داخللاني أو خا جلاني.

وا التشوهاا الكبر  :تع أن الكين عُظهي صبغاا أو بععاني أو تغلراني يف اللون أو شا ب ني أخيى تغطر مسراغ إلاللر
أكرع مر دا ري عبلرن بطيهرا  15ملر  ،بلرة عرنع إىل غر ّ كبرر مر مظهي /نوعلر أكلر  ،إىل د جر أنر عراد مرا عررت
التخل م ذلك يف إطا التحضر العاد للطعا .
زا التشوهاا :تع أن الكينر عُظهري صربغاا أو بععراني أو تغلرراني يف اللرون أو شرا ب ني أخريى تغطر مسراغ إلاللر أكرع
راداي ولكر لررلإ إىل غر ّ كبررر مر مظهرري  .وجيرروز التغافر عر الكينر
مر دا رري عبلرن بطيهررا  6ملر  ،بلرة عررنع م ّ
اله حيم شوا طةلة .

حا وغ مشهب بشك س ء أو متضي ملكانلكلاني :تع وغ غلة:
دزبراني جر اني بلررة عرررتك كعبراني ميتر علر أكثرري مر  10ملر فرروو نعطر التصرراو األو او
1ا عكررون طرريف السرراو فلهررا ّ
اخلا جل األدىن؛
تضي ا بلة أن السوععاا وغ ها تبع معلّع ابلساو؛
2ا تكون أ ب أو او خا جل أو أكثي ب ّ
3ا ميت الساو عل طول  10مل دون نعط التصاو األو او اخلا جل األدىن؛

دزب  ،وميك فصلها بسهول إىل جزأع  ،أو تكرون بر مترّ إزالر
4ا عكون املظهي متضي اني إىل غ ّ أن العاع تكون ّ
 25يف املا م غجمها.
نا األو او اليخو  :و ب أو أجزاء م الو ب منةصل ع العع .

 3-2-3حجم العيّنة القياسي

عك ر ررون غجر ر ر العلّنر ر ر العلاسر ر ر كللوغيامر ر راني واغر ر ر اني لتعل ر ررل املر ر رواد النباتلر ر ر الغيعبر ر ر واألو او اليخ ر ررو  ،و 100ب ر رريع لتعل ر ررل
العلوب املي ل األخيى.

 4-2-3التفاوت املسموح به للعيوب املرئية
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ابلنسررب إىل املسررتوايا املسررموح هبررا ابالسررتناد إىل غجر العلّنر العلاسر املبررر يف العسر  ،3-2-3جير أن تُسرن نعرران
وفعرا للجر ول الروا د يف هرها العسر  .والعر د األبصر للعلروب املسرموح هبرا هرو تصرنلف "إلرايل النعرران
إىل العلروب املي لر ني
املبر لك ّ فئ م فئاا العلوب  1و 2و 3أو "اجملمو املختلط" م هه الةئاا.
املسموح هبا" و ّ
العيب

وحدة القياس

أا املواد النباتل الغيعب
با اهللك اليخو

ك بطع
ك بيع

جا
دا
هرا
وا

األو او املثعوب
التع ّة
التشوهاا الكبر
التشوهاا

ك
ك
ك
ك

بيع
بيع
بيع
بيع

زا

مشهب بشك س ء أو متضي ملكانلكلاني

ك بيع

حا األو او اليخو
احلد األقصى إلامجا ي النقا املسموح هبا
النسب املئوع العصوى م با العاع الصةياء:
3-3

ك  1يف املا كتل /كتل

فئات العيوب
1

2

3

اجملموع

2
2
1
4
2
2
1
1
10

45

10

55

25

تعريف "املنتجات املعيبة" ابلنسبة إىل معايري اجلودة
وفعا خلط مناسب ألخه العلناا ذاا مستوى جود معبول ب
إن أ وغ علن أخها ني
الغها بشخن أسالل التحلل وأخه العلنااا تُعتع "معلب " عن ما:

 6.5انظي نصوه ال ستو

أا ال عت االمتثال أل م املتطلباا العام الوا د يف العس 1-2-3؛
با عتجرراوز إلررايل النعرران الروا د يف العسر  4-2-3مر أا إىل حا إلررايل النعرران املسررموح هبرا يف أ فئر مر فئرراا
العلوب الوا د .
4-3

قبول الشحنات ابلنسبة إىل معايري اجلودة
تُعترع شرحن معبولر غرر ال عتجرراوز عر د العلنرراا "املعلبر " كمرا هررو مب ّرر يف العسر  3-3بر العبررول جا خلطر مال مر
ُ
ألخرره العلنرراا ذاا مسررتوى جررود معبررول ب ر  6.5انظرري نصرروه ال سررتو الغررها بشررخن أسررالل التحلل ر وأخرره
العلنررااا .ول ر ى تطبلررم إج رياءاا العبررول ،تررت معاجل ر ك ر وغ ر "معاب ر " عل ر غ ر عل ر النحررو احمل ر د يف الةع ريتر
الةيعلتر أا و با يف العس 3-3ا ابلنسب إىل اخلصا ذاا الصل .

-4

املواد املضافة إىل األغذية
ال عُسمى ا منها.

7

CXS 112-1981

1-4

مبدأ التحويل
عسي العس  1-4م املواصة العام للمواد املضاف إىل األغهع CXS 192-1995ا.

-5

النظافة العامة

1-5

وفع را لألبسررا ذاا الصررل م ر املبررادا العام ر لنظاف ر
عوص ر دع ر اد املنررت الرره تشررمل أغكررا هرره املواصررة ومناولت ر ني
األغهع ر CXC 1-1969ا وغررر ذلررك م ر م ر وانا املما سرراا ذاا صررل هبررها املنررت الرري توص ر هبررا هلئ ر ال سررتو

2-5

عكون املنت خاللنيا م املواد الكيعه إىل أبص غ دك بس دا ساا التصنل اجلل .
عن اختبا املنت اسالل أخه العلناا والةح املناسب  ،عكون عل النحو اآليت:

الغها .
3-5

خطيا عل الصح .
 خاللنيا م الكا ناا ال بلع بكملاا ب تش ّكني
خطيا عل الصح .
 خاللنيا م الطةلللاا بكملاا ب تش ّكني
خطيا عل الصح .
 خاللاني م أع ماد انشئ ع كا ناا دبلع بكملاا ب تشكني

-6

التوسيم
ابإلضاف إىل متطلباا املواصة العام اخلاصر بتوسرل األغهعر املعبرخ مسربعنيا CXS 1-1985ا ،تسري األغكرا احملر د
التالل :

1-6

اسم املنتج

أعضرا علر
 1-1-6عكون اس الغهاء املوضرو علر بطابر التوسرل "كينر بيوكسرل " .وعنبغر أن تظهري عبرا "السريع التجملر " ني
"جممر " 1يف بعر البلر ان غلررة عسررتخ هررها املصررطلى عرراد ني لوصررف
بطابر التوسررل  ،غررر أنر جيرروز اسررتخ ا مصررطلى ّ
طبعا للعس  2-2م هه املواصة .
اجملهز ني
املنت ّ
مكون دلز ،عشا إىل ذلك بعبا "حيتو كها" أو "مبكون/نكه كها" ،غس االبتضاء.
 2-1-6وعن إضاف ّ
2-6

حتديد احلجم

يف غال استخ ا مصطلى حي ّ د غج كين بيوكسل  ،جي :
أا أن عكون مصحوابني بج املنخ ابملللمرت؛
با و/أو مصطلحاا "صغر ج اني" ،أو "صغر" ،أو "متوسط" أو "كبر" غس املعتض ؛
جا و/أو بلان عل بطاب التوسل لنطاو احلج الغال اله عتطابم مع كين بيوكسل ؛
دا و/أو األسلوب االعتلاد لإلعالن ع احلج يف البل اله عُبا فل املنت .
1

"جمم " :عستخ هها املصطلى كب ع ع عبا "سيع التجمل " يف بع
ّ

البل ان الناطع ابللغ اإلنكللزع .
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املتطلبات اإلضافية
حتم العبواا توجلهاا واضح بشخن كلةل غةظ املنرت  ،مر حلظر شريا مر اب ر التجز ر إىل غرر اسرتخ ام  ،فضرالني
ع تعللماا بشخن طهل .

4-6

العبوات السائبة
يف غررال كين ر بيوكسررل الس ريع التجمل ر السررا  ،تُررهكي املعلومرراا املطلوب ر أعررال
املصرراغب  ،غررر أن ر عنبغ ر أن عظهرري عل ر احلاوع ر ك ر م ر اس ر املنررت املعرررتن بعبررا
"جمم " ني
وفعا للعس الةيع  1-1-6م هه املواصة ا واس وعنوان املصنِّّ
مصطلى ّ

-7

التعبئة

1-7

جي أن تضم عملل تعبئ كين بيوكسل السيع التجمل ما عل :

أا

محاع اخلصا

با

محاع املنت م التلوث امللكيوبلولوج وسا ي أنوا التلوث؛

جا

محاع املنت م التجةلف ،وغس االبتضاء ،م التسيب بع ما هو دك عمللنيا م الناغل التكنولوجل ؛
محاع املنت م أ ا ح أو مرهاو أو مر تبر ّ ل لونر أو اتسرام صرا غيعبر طروال عمللر جتهلرز املنرت إن وجر اا
وتوزعع غ وب البل النها .
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دا

احلسل وغر ذلك م خصا

إمررا عل ر احلاوع ر أو يف املسررتن اا
"س ريع التجمل ر " وجيرروز اسررتخ ا
أو املعبئ.

جود املنت ؛

للتح ّعم م االمتثال هله املواصرة  ،تسرتخ أسرالل التحللر وأخره العلنراا الروا د يف أسرالل التحللر وأخره العلنراا
املوص هبا CXS 234-1999ا ذاا الصل ابألغكا الوا د يف هه املواصة .

