السريعة التّجميد
املواصفة
ّ
اخلاصة بشرائح البطاطس املقليّة ّ
CXS 114-1981

مت اعتمادها يف عام  .1981ومت تعديلها يف عام .2019
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النطاق
السريعة التّجميد من أنواع الدرانت  Solanum tuberosum Lواملع ّدة
تسري هذه املواصفة على شرائح البطاطس املقليّة ّ
لالستهالك املباشر من غري أي عملية جتهيز إضافية ابستثناء إعادة تعبئتها إذا لزم األمر.
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الوصف

1-2

تعريف املنتج
إ ّن ش ر ررائح البطاطس املقليّة ال ّس ر رريعة التّجميد هي املنتج املع ّد من درانت نبتة البطاطس النظيفة والناضر ررجة والس ر رليمة اليت
متتثل خلصررائأ أنواع  .Solanum tuberosum Lويتم فرز هذه الدرانت وغسررلها وتقهررريها وتقطيعها إا ش ررائح وتتم
معاملتها حسب الضرورة للحصول على لون مرض وتُقلى يف الزيت أو الدهن الصاحل لألكل .وينبغي أن تكون عمليات
املعاجلة والقلي كافية لضمان ثبات اللون والنكهة خالل دورات التسويق العادية.

2-2

تعريف عملية التجهيز

1-2-2

شر ر ررائح البطاطا املقليّة ال ّسر ر رريعة التّجميد منتج مض ر ررد لعملية جتميد يف معدات مالئمة متتثل لله ر ررروط احملددة يف ما يلي.
وجتري عملية التجميد حبيث يتم ختطي نطاق درجة احلرارة القصر ر ر ررو للتبلور بسر ر ر رررعة .وال تعترب عملية التجميد الس ر ر ر رريعة
مكتملةً ّإال ح ن تبل حرارة املنتج  18درجة مئوية دون الصر ررفر  0درجة فهرهنايت) يف املركز احلراري وذلك بعد التثبيت
احلراري.

2-2-2

جيوز اتباع املمارسة املعرتف هبا إلعادة تعبئة املنتجات السريعة التجميد يف ظروف مضبوطة.

3-2

ممارسات املناولة
جتري مناولة املنتج يف ظروف تسمح ابحلفاظ على جودته خالل نقله وختزينه وتوزيعه حىت وقت بيعه ضمناً .ويوصى أبن
تتم مناولة املنتج وفقاً ملدونة املمارسات اخلاصة بتجهيز ومناولة األغذية السريعة التجميد .)CXC 8-1976

4-2

طريقة العرض

1-4-2

الشكل
ُُت ّدد أشكال املنتج حبسب طبيعة سطحه وطبيعة املقطد العرضي.

1-1-4-2

طبيعة سطح املنتج

ينبغي للمنتج أن يتّخذ أحد الهكل ن التالي ن:

أ) املستقيمة  -شرائح من البطاطس املتوازية اجلوانب والناعمة السطح؛

مموجاً.
ب) املتموّجة  -شرائح من البطاطس املتوازية اجلوانب ويكون السطح يف جانب ن منها أو أكثر ّ
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2-1-4-2

3

أحجام املقطع العرضي

يقل طول املقطد العرض ر ر ر ر ر رري لهر ر ر ر ر ر ررائح البطاطس املقلية السر ر ر ر ر ر رريعة التجميد اليت قطعت على اجلوا نب األربعة
ينبغي ّأال ّ
اجملمدة .وينبغي أن تكون شرائح البطاطس املقلية يف كل عبوة ذات أحجام مقطعية
عن  5ملم ح ن يتم قياسها يف حالتها ّ
متهاهبة.
استنادا إا األحجام التقريبية للمقاطد العرضية أو ابلعودة إا نظام التسميات التايل:
وميكن تعريف املنتج
ً

التسمية

احلجم ابملليمرت يف املساحة األكرب املقطّعة

مقطّد إا شرائح رفيعة

8-5

شرائح متوسطة

12-8

شرائح مسيكة

16-12

شرائح كبرية ج ّدا

2-4-2

أكرب من

16

األشكال األخرى
استنادا إا املقطد العرضي بهرط أن:
يُسمح بعرض املنتج أبي أشكال أخر
ً

أ) يكون متميزاً بدرجة كافية عن أشكال العرض األخر املذكورة يف هذه املواصفة؛

ب) ويستويف كافة الهروط األخر اليت تنأ عليها هذه املواصفة؛
ج) وموصوفاً وصفاً مناسباً على بطاقة التوسيم تفادايً للتسبب أبي التباس لد املستهلك أو تضليله.
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

الرتكيبة

1-1-3

املكوانت األساسية
أ) البطاطس حبسب التعريف الوارد يف القسم .1-2

2-1-3

استنادا إا تعريف هيئة الدستور الغذائي.
ب) الدهون والزيوت الصاحلة لألكل
ً

املكوانت االختيارية
ّ

احملول والدكسرررتوز والفركتوز وش رراب الغلوكوز وش رراب
احملول وش رراب الس ر ّكر ّ
أ) أنواع الس ر ّكر السرركروز والسرركر ّ
استنادا إا تعريف هيئة الدستور الغذائي.
الغلوكوز اجملفف)
ً

ب) امللح كلوريد الصوديوم)

ج) البهارات من قبيل التوابل واألعهاب.
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2-3

عوامل اجلودة

1-2-3

املتطلبات العامة

CXS 114-1981

السريعة التّجميد أن تكون:
ينبغي لهرائح البطاطس املقليّة ّ

 -خالية من أي مذاق أو رائحة؛

 سليمة ونظيفة وخالية من أي مادة دخيلة؛موحد نسبيًا؛
 ذات لون ّويف ما مأ العيوب البص ررية اخلاضررعة ملسررتوايت التفاوت املسررموب هبا ينبغي له ررائح البطاطس املقليّة الس رريعة التجميد
أن تكون:
 خالية من العيوب اخلارجية املفرطة مثل التهوهات واحلفر وتغيري يف اللون؛ خالية من آاثر الفرز املفرطة مثل الربادة والقطد الصغرية والفضالت؛ خالية نسبياً من العيوب النامجة عن القلي مثل األجزاء حمروقة.ولد إعداد شرائح البطاطس املقلية السريعة التجميد وفقاً لتعليمات املصنّد ينبغي:

2-3-3

موحد نسبيًا؛
 أن تكون ذات لون ّ -أن تكون ذات قوام يتميّز به املنتج وأالّ تكون قاسية أو طرية أو رطبة بهكل مفرط.

املتطلبات التحليلية

 1-2-2-3الرطوبة  -ينبغي للح ّد األقصررى حملتو الرطوبة يف املنتج الكامل ابلهرركل املقطد إا ش ررائح رفيعة ومتوسررطة مسيكة أن
يكون بنسرربة  76يف املائة كتلة/كتلة؛ وأما ابلنسرربة إا الهررائح الكبرية جداً واألشرركال األخر فيكون بنسرربة  78يف املائة
كتلة/كتلة.
احلرة يف الدهون أو الزيوت املسر ر ر ر ررتخرجة من املنتج نسر ر ر ر رربة  1.5يف املائة من
 2-2-2-3ينبغي أالّ يتجاوز حمتو األمحاض الدهنية ّ
الزيوت كتلة /كتلة على أن يُقاس كحمض زييت أو قيمة معادلة من األمحاض الدهنية ابالستناد إا احلمض الدهين الغالب
يف الدهون أو الزيوت.
2-2-3

تعريف العيوب املرئية

تعرض املنتج إا
 1-3-2-3العيوب اخلارجية :هي الته ر ر ر ر روهات أو التغيري يف اللون إن يف داخل املنتج أو على س ر ر ر ر ررطحه) بفعل ّ
الضوء أو األضرار امليكانيكية أو العوامل املمرضة أو عوامل اآلفات أو وجود الثغرات أو بقااي التقهري.
أ) العيب الطفيف  -أي وحدة متضر ر ررررة بفعل مرض أو تغيري غامق أو كثيف يف اللون أو وجود الثغرات أو قهر ر ررور
غامقة تغطي موقعاً أو دائرًة بقطر أكرب من  3ملم إمنا أقل من  7ملم وقهررور من اللون البين الفاتح أو تغيري طفيف
يف اللون يف أي موقد بقطر أكرب من  3ملم.
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ب) العيب الكبري  -أي وحدة متض ر ر ر ر ررررة بفعل مرض أو تغيري غامق أو كثيف يف اللون أو وجود الثغرات أو قه ر ر ر ر ررور
غامقة تغطي موقعاً أو دائرًة بقطر أكرب من  7إمنا أقل من  12ملم.
ج) العيب احلاد  -أي وحدة متض ر ر ر ر ر ررررة بفعل مرض أو تغيري غامق أو كثيف يف اللون أو وجود الثغرات أو قه ر ر ر ر ر ررور
غامقة تغطي دائرة بقطر  12ملم أو أكثر.
مالحظة:
ينبغي جتاهل العيوب البصرية "البسيطة" اليت تندرج من حيث املوقد أو الكثافة يف التعريف الوارد للعيوب الطفيفة).
2-3-2-3

فرز العيوب
متر عرب فتحة يبل عرضر ر ر ررها نسر ر ر رربة  50يف املائة من
أ) الربادة  -وحدة رفيعة جداً تكون بوجه عام اجلزء عند الطرف) ّ
احلجم األدىن للحجم االمسي أو العادي.
ب) القطعة الصغرية  -أي وحدة يبل طوهلا أقل من  25ملم.
ج) الفضالت  -مواد البطاطس ذات الهكل غري املنتظم اليت ال تتطابق مد الهكل العام لهرائح البطاطس املقلية.

3-3-2-3

عيوب القلي

القطد احملروقة -أي وحدة من اللون البين الغامق إا األسود وقاسية بفعل القلي املفرط.
4-2-3

حجم العيّنة القياسية

5-2-3

املستوايت املسموح هبا للعيوب املرئية

يكون حجم العيّنة القياسية كيلوغراماً واحداً.
ابلنسرربة إا املسررتوايت املسررموب هبا ابالسررتناد إا حجم العينة القياسررية املهررار إليها يف القسررم  4-2-3تُصررنف العيوب
اخلارجية املرئية على أهنا "طفيفة" أو "كرب " أو "حادة" .وتعتمد املس ر ر ررتوايت املس ر ر ررموب هبا للعيوب اخلارجية على املقطد
العرضي لهرائح البطاطس املقلية.
ولكي تكون وحدات العيّنات مقبولة ينبغي أال تتض ر ر ررمن وحدات تتع ّد األعداد الواردة يف الفئات ذات الص ر ر ررلة ا يف
ذلك اجملموع يف اجلدول .1
اجلدول  - 1املستوايت املسموح هبا للعيوب اخلارجية

فئات العيوب
حادة
حادة  +كبرية
اجملموع حادة +كبرية+طفيفة)

عدد الوحدات املتضررة
املقطع العرضي للشرائح
أكرب من  16ملم
 16-5ملم
7

3

21

9

60

27
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املستوايت املسموب هبا لسائر العيوب اليت ال تستند إا املقطد العرضي) هي:
تصنيف العيوب

3-3

الربادة

 12يف املائة كتلة/كتلة كح ّد أقصى

القطد الصغرية والفضالت

 6يف املائة كتلة/كتلة كح ّد أقصى

إمجايل عيوب الفرز

 12يف املائة كتلة/كتلة كح ّد أقصى

عيوب القلي

 0.5يف املائة كتلة/كتلة كح ّد أقصى

تعريف املنتجات املُعابة استنادا إىل الرتكيبة ومعايري اجلودة
تُعترب أي وحدة عينة مت أخذها وفقا خلطة أخذ العينات ذات مسررتو جودة مقبول  6.5انظر نصرروا الدسررتور الغذائي
بهأن أساليب التحليل وأخذ العينات) "معابة" يف احلاالت التالية:
أ) مل متتثل للمتطلبات الواردة يف القسم 1-3؛
ب) مل متتثل ألي من املتطلبات العامة الواردة يف القسم 1-2-3؛

4-3

ج) تع ّدت املستوايت املسموب هبا للعيوب املرئية يف فئة واحدة أو أكثر من فئات العيوب املبيّنة يف القسم .5-2-3

قبول الشحنة استنادا إىل الرتكيبة ومعايري اجلودة

مب ن يف القس ر ررم
تُعترب اله ر ررحنة مقبولة ابلنس ر رربة إا الرتكيبة ومعايري اجلودة ح ن ال يتجاوز عدد "املنتجات املعابة" كما هو ّ
 5-3رقم القبول ج) يف خطة أخذ العينات املالئمة ذات مس ر ررتو جودة مقبول  6.5انظر نص ر رروا الدس ر ررتور الغذائي
مب ن يف
به ررأن أس رراليب التحليل وأخذ العينات) .ولد تطبيق إجراء القبول يتم التعامل مد كل "منتج معيب" كما هو ّ
القسم  3-3أ) إا ج) على حنو فردي للميزات ذات الصلة.
5-3

تعريف "املنتجات املعابة" ابلنسبة إىل املتطلبات التحليلية
انظر نصوا الدستور الغذائي ذات الصلة بهأن أسايب التحليل وأخذ العينات.

6-3

قبول الشحنة ابلنسبة إىل املتطلبات التحليلية
انظر نصوا الدستور الغذائي ذات الصلة بهأن أسايب التحليل وأخذ العينات.
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املواد املضافة إىل األغذية

1-4

املواد املخلبية

1-1-4

بريوفوسفات ثنائي اهليدروج ن ثنائي الصوديوم

)

2-1-4

بريوفوسفات رابعي الصوديوم

)

 100مل /كل فردها أو مد مواد أخر

3-1-4

محض رابعي أسيتات ثنائي أم ن إثيل ن

)

ملح )Ca-diNa

)

املعرب عنه كالتايل )P2O5
الفوسفات ّ

احلد األقصى يف املنتج النهائي
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4-1-4

محض األسكوربيك

7

)

 5-1-4محض السيرتيك

)

 6-1-4محض املاليك

)

2-4

املواد املساعدة يف عملية التجهيز

1-2-4

ضمن احلدود القصو ملمارسات التصنيد اجليدة

الكربيت ثنائي الكربيت رابعي الكربيت

)

 50مل /كل

الصوديوم أو ملح البواتسيوم

)

املعرب عنه كالتايل

2-2-4

هيدروكسيد الصوديوم

)

3-2-4

هيدروكسيد البواتسيوم

)

 4-2-4محض السيرتيك
5-2-4

ثنائي ميثيل السيلوكسان

3-4

مبدأ نقل املواد املضافة

فردها أو مد مواد أخر
SO2

ضمن احلدود القصو ملمارسات التصنيد اجليدة

)
)

10مل  /كل على أساس الدهون

ينبغي تطبيق القسم  1-4من املواصفة العامة للمواد املضافة إا األغذية )CXS 192-1995

-5

النظافة العامة

1-5

يوصر ر ررى اعداد املنتج الذي تهر ر ررمله أحكام هذه املواصر ر ررفة ومناولته وفقاً لألقسر ر ررام ذات الصر ر ررلة من املبادئ العامة لنظافة
األغذية  ) CXC 1-1969وغري ذلك من مدوانت املمارسر ر ر ررات ذات صر ر ر ررلة هبذا املنتج اليت توصر ر ر رري هبا هيئة الدسر ر ر ررتور

2-5

يكون املنتج خاليًا من املواد الكريهة إا أقصى ح ّد ممكن حبسب ممارسات التصنيد اجليدة.

الغذائي.
3-5

عند اختبار املنتج أبساليب أخذ العينات والفحأ املناسبة يكون على النحو اآليت:

-

خطرا على الصحة؛
أن يكون خالياً من الكائنات الدقيقة بكميات قد ته ّكل ً

خطرا على الصحة؛
 -وأن يكون خالياً من الكائنات الطفيلية بكميات قد ته ّكل ً
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تعرض الصحة للخطر.
 -وأن يكون خالياً من أية مادة انمجة عن كائنات دقيقة بكميات قد ّ

التوسيم

ابإلض ررافة إا متطلبات املواص ررفة العامة املتعلقة بتوس رريم األغذية املعبأة مس رربقًا  )CXS 1-1985تطبّق األحكام احملددة
التالية:

CXS 114-1981
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1-6

اسم املنتج

1-1-6

ينبغي أن ته ر ررمل تس ر ررمية املنتج على بطاقة التوس ر رريم "شر ر ررائح البطاطس املقليّة ال ّسر ر رريعة التّجميد" أو التس ر ررمية املعادلة هلا
املستخدمة يف البلد الذي سيباع فيه املنتج.

2-1-6

"املتموجة"
وابإلضررافة إا ذلك ينبغي أن يظهر على بطاقة التوسرريم بيان يهررري إا شرركل البطاطس مثل "املسررتقيمة" أو
ّ
وينبغي أن تتضررمن بطاقة التوسرريم كلمات أو عبارات إضررافية تهررري إا احلجم التقري للقطد العرض رية له ررائح البطاطس
أو التسمية املالئمة مثل "شرائح رفيعة" أو "شرائح متوسطة" أو "شرائح مسيكة" أو "شرائح كبرية جدا".

3-1-6

ويف حال مت إنتاج هذا املنتج ابلتماش رري مد األحكام االواردة يف القس ررم  2-4-2ينبغي أن تتض ررمن بطاقة التوس رريم على
السريعة التّجميد" كلمات أو عبارات إضافية من شأهنا احلؤول دون تضليل املستهلك
مقربة من "شرائح البطاطس املقليّة ّ
أو التسبب أبي التباس لديه.

4-1-6

ض را على بطاقة التوسرريم غري أنه جيوز اسررتخدام مصررطلح " ّمد" 1يف بعض
وينبغي أن تظهر عبارة "الس رريعة التجميد" أي ً
اجملهز طب ًقا للفقرة الفرعية  2-2من هذه املواصفة.
البلدان حيث يستعمل هذا املصطلح عادة لوصف املنتج ّ

2-6

املتطلبات اإلضافية

ُتمل العبوات توجيهات واض ر ر ر ر ر ررحة بهر ر ر ر ر ر ررأن كيفية حفا املنتجات من اتري شر ر ر ر ر ر ررائها من البائد ابلتجزئة وحىت وقت
استخدامها إضافةً إا توجيهات بهأن كيفية طبخها.
3-6
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العبوات السائبة
يف حالة شر ر ر ر ر ر ررائح البطاطس املقليّة ال ّسر ر ر ر ر ر رريعة التّجميد الس ر ر ر ر ر ررائبة تُذكر املعلومات املطلوبة أعاله إما على احلاوية أو يف
كل من اس ر ر ر ررم املنتج املقرتن بعبارة "سر ر ر ر رريد التجميد" جيوز
املس ر ر ر ررتندات املص ر ر ر رراحبة غري أنه ينبغي أن يظهر على احلاوية ّ
استخدام مصطلح " ّمد" وف ًقا للقسم الفرعي  4-1-6من هذه املواصفة) واسم وعنوان املصنِّّد أو املعبئ.

التعبئة

السريعة التّجميد أن تضمن:
ينبغي ملواد التعبئة املستخدمة لتغليف شرائح البطاطس املقليّة ّ
أ) محاية السمات احلسية وسائر مسات اجلودة اليت يتّسم هبا املنتج؛

ب) ومحاية املنتج من التلوث امليكروبيولوجي وسائر أنواع التلوث؛
ج) ومحاية املنتج من اجلفاف وحسب االقتضاء التسرب بقدر ما هو ممكن عمليا من الناحية التكنولوجية؛
د) ومحاية املنتج من أي رائحة أو مذاق؛ أو من تب ّدل لونه أو اتسر ر ر ر ر ررامه بصر ر ر ر ر ررفات غريبة خالل عمليات التجهيز إن
وجدت) وخالل توزيد املنتج حىت وقت البيد النهائي.

1

" ّمد" :يستخدم هذا املصطلح كبديل عن عبارة "سريد التجميد" يف بعض البلدان الناطقة ابللغة اإلنكليزية.

CXS 114-1981
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أساليب التحليل وأخذ العينات
للتحقق من االمتثال هلذه املواص ررفة تس ررتخدم أس رراليب التحليل وأخذ العينات الواردة يف أس رراليب التحليل وأخذ العينات
املوصى هبا  )CXS 234-1999ذات الصلة ابألحكام الواردة يف هذه املواصفة.

