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النطاق
تسري هذه املواصفة على اخليار املخلل (يف بعض البلدان "خملل اخليار") املعد لالستهالك املباشر ويكون:
(أ)

معداً من اخليار كمكون أساسي؛

(ب) معداً من خيار ُمعاجل ومنزوع امللوحة ،وخممر بشكل طبيعي أو عن طريق التخمري املفتعل ،أو من خيار طازج مت ختليله؛
(ج) حمفوظاً من خالل التخمري الطبيعي أو املفتعل أو مواد محضية مضافة كما ميكن حفظه عن طريق البسرتة ابحلرارة ،أو
بوسائل فيزايئية أخرى ،أو عن طريق املواد احلافظة الكيميائية.
يف بعض البلدان ،يرتبط مصطططل" "اخليار" ابلفاكهة الكبرية احل ، ،بينما يشططري مصطططل" "ا(ركف" (ابلفركسططية "كوركيشططون")
إىل فاكهة صط ط رية .وتشط طمل هذه املواص ططفة مجيع هذه املنت،ات املذكورة أعاله ،ب ض النظر عن املمارسط طات الت،ارية املرعية يف
كل بلد من البلدان.
ال تشمل هذه املواصفة املنت،ات املفرومة فرماً انعماً واملعروفة بط"خملالت مفرومة" (.)relish
-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج
إن اخليار املخلل هو منتج:
(أ)

ُمعد من اخليار النظيف والسلي املستزرع من أصناف تتميز خبصائص Cucumis sativus L.؛

(ب) منزوع القشرة والبذور أو ال؛
(ج) متت تعبئته مع أو من دون وسيط تعبئة سائل مناسب وتوابل مناسبة للمنتج؛
(د)

ُُيفظ بطريقة مناسبة قبل أو بعد إغالق احلاوية  -ابستخدام إحدى الطرق التالية :التحميض بدرجة محوضة  4.6أو
أقل عن طريق التخمري الطبيعي أو املصطنع أو عرب إضافة اخلل أو محض الطعام ،أو أيضاً من خالل البسرتة احلرارية أو
التربيد أو إضافة مادة كيميائية حافظة.

2-2

أنواع وطرق التعبئة

1-2-2

عبوات الوحدات الطازجة
يت إعدادها من اخليار الطازج وغري املعا ججل وغري املخمر.

2-2-2

عبوات الوحدات املعا جَلة
يت إعدادها من اخليار الذي متت معا(ته يف حملول ملحي أو أي حملول تقديد مناس ططب ،خر ،مع أو من دون ختمري طبيعي أو
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مفتعل .وجيوز ختفيض منسوب املل" بشكل كاف يف احمللول ،إذا لزم األمر ،أثناء حتضري املنتج متهيداً ملعا(ته الحقاً.
3-2-2

األنواع الفرعية
ُحت جدد اخلصائص التحليلية لألكواع الفرعية على وسيط التعبئة بعد إجراء التسوية.
النوع الفرعي

النكهة املميِزة

الصنف املستخدم يف عملية التحضري

(أ) الشبت

الشبت و /أو زيت الشبت

(ب) "____" (اس العشبة)

األعشاب وزيوهتا عدا الشبت و /أو زيت
الشبت

الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة
الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة

(ج) خملل اخليار احلامض

ككهة حامضة قوية

(د) خملل اخليار احللو واحلامض
(ه) خملل اخليار احللو
(و) خملل اخليار ابخلردل
(ز) خملل اخليار ممل" ابخلل
(ح) خملل اخليار اخلفيف
(ط) خملل اخليار احلريف

الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة
الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة

ككهة حلوة وحامضة معتدلة
ككهة حلوة قوية
صلصة اخلردل وبذور اخلردل و /أو زيت
اخلردل
ككهة ماحلة قوية

الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة
الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة
الوحدات الطازجة
الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة
الوحدات الطازجة أو املعا ج(ة

ككهة ال حلوة وال حامضة
ككهة فلفل قوية

النوع الفرعي

إمجايل احلموضة
(مثل محض اخلليك)

مل" (كلوريد
الصوديوم)

املواد الصلبة القابلة للذوابن اخلالية
من املل"

(أ) الشبت

 %0.4إىل %2

 %1إىل %4.5

-

(ب) "____" (اس العشبة)

 %0.4إىل %2

 %1إىل %4.5

-

(ج) خملل اخليار احلامض

 %0.7إىل %3.5

 %1إىل %5

-

(د) خملل اخليار احللو واحلامض

 %0.5إىل %2

 %0.5إىل %3

 %1.5إىل أقل من %14

(ه) خملل اخليار احللو

 %0.5إىل %2.5

 %0.5إىل %3

 %14كحد أدىن

(و) خملل اخليار ابخلردل

 %0.5إىل %3

 %1إىل %3

-

(ز) خملل اخليار ممل" ابخلل

 %0.5إىل %3.5

 %5إىل %10

-

(ح) خملل اخليار اخلفيف

 %0.4إىل %0.7

 %1إىل %3.5

-

(ط) خملل اخليار احلريف

 %0.5إىل %3

 %1إىل %3

-
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 3-2األشكال
قد يُعرض الزيتون إبحدى األشكال التالية:

(أ)

الشك كككل الكامل حبات اخليار اليت يبلغ قطرها  54مل كحد أقص ط ططى .يف احلاوايت اليت يزيد ح،مها عن  4لرتات ،قد
يبلغ قطر اخليار  65مل كحد أقصى .وميكن إطالق تسمية "جركف" على هذا النوع من اخليار الكامل عندما ال يت،اوز
قطرها  27مل .

(ب) الشكل الكامل املعكوف حبات اخليار الكاملة اليت يبلغ قطرها  54مل كحد أقصى وذات زاوية احنناء
درجة.

ال تقل عن 35

(ج) أنصاف الشرائح حبات اخليار املقطعة ابلطول إىل كص جفف.
(د)

الشرائح املقطعة رفيعاً ابلطول :حبات اخليار املقطعة ابلطول إىل أقسام شبه متساوية.

(ه) احللقات حبات اخليار املقطعة بشط ططكل عمودي للمحور الطويل ،وترتاوح مساكتها بف  10مل و 40مل وقطرها  54مل
كحد أقصى.
(و)

الش ك ك ك كرائح أو األجزاء املقطوعة ابلعرض أو الرقائق حبات اخليار املقطعة بشط ط ط ط ططكل عمودي للمحور الطويل ال تت،اوز
مساكتها  10مل وقطرها  54مل كحد أقصى .خيار كبري مقشر مقس ابلطول.

(ز)

الشك كرائ ( )Asierحبات اخليار الكبرية واملقشط ططرة واملقطعة ابلطول .وجيري تقطيع األكصط ططاف احملضط ططرة بشط ططكل عمودي
للمحور الطويل إىل شرائط بعرض  10مل تقريباً.

 4-2األشكال األخرى
تكون مجيع أشكال عرض املنتج األخرى مسموحة بشرط:
(أ)

أن تكون متمايزة بدرجة كافية عن أشكال العرض األخرى املذكورة يف هذه املواصفة؛

(ب) أن تستويف مجيع متطلبات هذه املواصفة ،مبا يف ذلك املتطلبات اخلاصة ابحلدود املفروضة على املنت،ات املعيوبة ،والوزن
املصفى ،وأي متطلبات أخرى يف هذه املواصفة تنطبق على الشكل الذي يشبه إىل أبعد حد الشكل أو األشكال املقصودة
مبوجب هذا البند؛
(ج) أن توصف على حنو مناسب على بطاقة التوسي بقصد جتنب إرابك املستهلك أو تضليله.
 -3الرتكيبة األساسية وعوامل اَلودة
 1-3املكوانت املسموح هبا
اخليار كما هو حمدد يف القسمف  1و2

املاء
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اخلل
املل" (كلوريد الصوديوم)
الزيوت النباتية
مواد حتلية من النشوايت امل ذية
البابريكا
األعشاب
البهارات
التوابل
جيب أال تت،اوز  5يف املائة من الوزن اإلمجايل للمنتج ،ابس ططتثناء النوع الفرعي "اخلردل" الذي
}
اخلضروات
جيوز أال ُيتوي على أكثر من  30يف املائة.
2-3

معايري اَلودة

1-2-3

اللون
ينب ي أن تتس حبات اخليار خبصائص اللون الطبيعي املعهودة للنوع املستخدم ،وكوع ال الف وشكل املنتج.

 2-2-3القوام
جيب أن يكون اخليار صط ط ط ططلباً وطازجاً إىل حد بعيد وخالياً كسط ط ط ططبياً من الوحدات الذابلة والطرية والرخوة وخالياً إىل حد بعيد من
البذور الكبرية لل اية.

 3-2-3النكهة
جيب أن تتس ط ط ط ط ط ط مثار اخليار بنكهة جيدة متيز كوع العبوة ابلعادة ،مع مراعاة أي منكهات مميِزة أخرى أو مكوانت خاص ط ط ط ط ط ططة
مستخدمة.

 4-2-3االتساق يف احلجم
(أ)

الشكل الكامل الشرائح املقطعة رفيعاً ابلطول
جيب أن يستويف  80يف املائة أو أكثر ،حبسب العدد ،من حبات اخليار املتطلبات التالية:
الطول  -جيب أال يت،اوز فارق الطول بف أطول وحدة وأقصرها  50يف املائة.
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القطر  -جيب أال يت،اوز فارق الطول بف قطر أكرب وحدة وقطر أص رها  50يف املائة.
ال تسري هذه املتطلبات على اخليار املعبأ يف حاوايت تزيد سعتها على  4لرتات.
(ب) احللقات والشرائح واألجزاء املقطوعة ابلعرض
تسططتويف  80يف املائة أو أكثر من وزن الوحدات ذات احل ،األكثر جتاكس طاً الشططرط التايل ابلنسططبة إىل فرادى احلاوايت أو
وحدات العينات.
القطر  -جيب أال يت،اوز فارق الطول بف قطر أكرب وحدة وقطر أص رها  50يف املائة.

تعريف العيوب

5-2-3

(أ)

مثار اخليار امللتوية – مثار اخليار الكاملة امللتوية بزاوية  35درجة ،عند قياسها وفقاً ملا هو موض" يف امللحق .1

(ب) مثار اخليار احملدةّة  -مثار اخليار الكاملة ،واملتقزمة ،وغريها من أشكال اخليار املشوهة الشكل وفقاً ملا هو موض" يف
امللحق .1
(ج) مثار اخليار املصاةة ةتشوهات  -هي الثمار املصابة بت ري اللون أو الندوب أو اخلدوش أو تشققات ا(لد أو عيوب أخرى
مماثلة إىل درجة تؤثر على مظهرها وقابلية أكلها.
(د)

األضرار امليكانيكية  -هي الوحدات املسحوقة أو املفصولة.

(ه) اَلذر  -يعين أي ساق أطول من  15مل .
(و)

القوام الرديء  -الثمار الذابلة بشكل مفرط والطرية واملرتهلة لل اية أو الوحدات ذات بذور كبرية لل اية.

(ز)

تبدل اللون – يشري إىل الوحدات اليت خيتلف لوهنا بشكل واض" عن اللون املعهود للصنف وكوع ال الف.

(ح) اَلوفاء – هي مثار اخليار الكاملة ذات جتويف داخلي كبري ،أو احللقات والشرائ" اليت يكون جزء كبري من قلبها انقصاً.
(ط) احلصى أو الرمال أو الطمي  -أي شوائب معدكية ،تؤثر على قابلية أكل اخليار ،سواء ُوجدت يف وسيط التعبئة السائل
أو يف جلد اخليار أو لبه.
6-2-3

العيوب املسموح هبا
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األشكال الكاملة والكاملة املعكوفة واألنصاف و الشرائح املقطعة رفيعاً ابلطول
وحدة العينة القياسية –  20مثرة خيار كاملة ،أو  40كصفاً أو شرُية مقطعة رفيعاً ابلطول

العيوب
(أ) امللتوية (ابستثناء الشكل املعكوف)
(ب) احملدبة
(ج) اإلصابة بتشوهات
(د) األضرار امليكاكيكية
(ه) ا(ذر
(و) القوام الرديء
(ز) تبدل اللون
(ح) ا(وفاء
احلد األقصى اإلمجايل املسموح به
من (أ) إىل (ح)

احلد األقصى (عدد الوحدات)
األنصاف
الثمار الكاملة
املعكوفة
الشرائح املقطعة رفيعاً
ابلطول
الثمار الكاملة
3
2
3
2
3
1
1
1

2
1
3
3
2
3
2
-
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احللقات والشرائح والشرائ
وحدة العينة القياسية –  300غ من اخليار املخلل املصفى
العيوب
(أ) اإلصابة بتشوهات
(ب) األضرار امليكاكيكية
(ج) القوام الرديء
(د) تبدل اللون
(ه) ا(وفاء
(و) ا(ذر
احلد األقصى اإلمجايل املسموح به
من (أ) إىل (ه)
7-2-3

احلد األقصى (ابل رام)

15
30
10
10
30
2 each
75 g

الشوائب املعدنية
مجيع األشكال واألكواع ،ابستثناء مثار اخليار املقشرة بنسبة ال تزيد عن  0.08يف املائة كتلة /كتلة.

 3-3تصنيف "احلاوايت املعيوةة"
تُعترب احلاوية "معيوبة" حف ال تستويف متطلبات ا(ودة املرعية الواردة يف القس .2-3
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 4-3قبول الدفعة
تُعترب الدفعة مسططتوفية للمتطلبات اخلاصططة مبعايري ا(ودة عندما ال يت،اوز عدد احلاوايت "املعيوبة" ،على النحو احملدد يف القس ط
 ،3-3الرق املقبول ( )cاحملدد يف خطة أخذ العينات املناس ططبة حيب يبلغ مس ططتوى ا(ودة املقبول ( 6.5أكظر كص ططول الدس ططتور
ال ذائي ذات الصلة بشأن أساليب التحليل وأخذ العينات).
 -4املواد املضافة إىل األغذية
املستوايت القصوى
 1-4عوامل اإلذاةة والتشتيت
بوليسورابت ( 80أحادي أوليتات سوربيتان بويل أكسي إيثلف ()20
صمغ الزاكثان
}
الصمغ العريب
اآل(ينات (كالسيوم ،أموكيوم ،صوديوم ،بواتسيوم)
أ(ينات الربوبيلف غليكول
الكراجينان

{
{

 500ملغ/كغ من املنتج بشكل فردي أو مع
مواد أخرى
{
{
{

 2-4عوامل التصلب
كلوريد الكالسيوم ،والالكتات ،وال لوكوانت

{

 250ملغ/كغ من املنتج بشكل فردي أو
مع مواد أخرى

 3-4املواد احلافظة
اثين أكسيد الكربيت (ابعتباره مادة منتقلة من املنتج اخلام)
محض البنزويك وأمالحه من الصوديوم والبواتسيوم
سورابت البواتسيوم

}

{
{

 50ملغ/كغ
 1000ملغ/كغ من املنتج بشكل فردي
أو مع مواد أخرى

{

 4-4املواد امللونة
الريبوفالفف
 FCFاألخضر الثابت
مركب الكلوروفيل النحاسي
التارترازين
مستخلص األانتو

{
{
{

{
{

 300ملغ/كغ من املنتج بشكل فردي
أو مع مواد أخرى
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{

 FCFأصفر مشسي
بيتا-كاروتف
راتينج زييت من البابريكا
 FCFاألزرق الالمع
الكاراميل اخلالص
الكاراميل (املعاجل بكربيتيت األموكيا)
 5-4مواد تكثيف القوام (يف النوع امل جعد ابخلردل فقط)
ُ
صمغ ال وار
الصمغ العريب
صمغ اخلروب
عديد السكاريد من بذور التمر اهلندي

{
{
{
{
{
{

{
{

حتددها ممارسات التصنيع ا(يدة

{

 6-4مواد التحميض
محض اخلليك
محض اللبنيك
محض التفاح
محض السرتيك

{
{

حتددها ممارسات التصنيع ا(يدة

{
{

 7-4املنكهات
املنكهات الطبيعية واالصطناعية

{حتددها ممارسات التصنيع ا(يدة

 -5امللواثت
القصدير

 250ملغ/كغ حمتسبة القصدير

الرصال

 1ملغ/كغ

 -6النظافة الصحية
 1-6يوصى أبن يُعد املنتج املشمول أبحكام هذه املواصفة وتت مناولته وفقاً لألقسام ذات الصلة يف املبادئ العامة لنظافة األغذية
( )CXC 1-1969وغريها من مدوانت املمارسات ذات الصلة هبذا املنتج اليت توصي هبا هيئة الدستور ال ذائي.
 2-6جيب أن يكون املنتج خالياً من أي مواد غري مرغوب فيها ،إىل أقصى حد تتيحه ممارسات التصنيع ا(يدة.
 3-6جيب أن يكون املنتج ،عند اختباره بناءً على األساليب املناسبة ألخذ العينات والفحص ،كما يلي:
-

خالياً من الكائنات الدقيقة بكميات قد تشكل خطراً على الصحة؛
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-

خالياً من الطفيليات اليت قد تشكل خطراً على الصحة؛

-

ال ُيتوي أي مادة انشئة عن كائنات دقيقة بكميات ميكن أن تشكل خطراً على الصحة.

 -7األوزان واملقاييس
 1-7تعبئة احلاوية
1-1-7

السعة الدنيا (املخلالت ووسيط التعبئة)
ينب ي ملء احلاوايت جيداً بثمار اخليار ،وينب ي للمنتج (مبا فيه وس ططيط التعبئة) أن يشط ط ل ما ال يقل عن  90يف املائة من س ططعة
احلاوية من املياه .وس ط ط ط ط ططعة احلاوية من املياه هي ح ،املياه املقطرة عند  20درجة مئوية الذي س ط ط ط ط ططتس ط ط ط ط ططتوعبه احلاوية بعد ملئها
ابلكامل.

 2-1-7السعة الدنيا ألشكال اخليار الكامل والكامل املعكوف
ينب ي ملكون اخليار أن يش ط ل ما ال يقل عن  55يف املائة ابلنسططبة إىل النوع املعا ججل و 53يف املائة ابلنسططبة إىل الثمار الطازجة من
إمجايل سعة (ح ) ،احلاوية.

 3-1-7السعة الدنيا َلميع األشكال األخرى ابستثناء الشكل الكامل
ينب ي ملكون اخلضار والفواكه يف األشكال األخرى غري األشكال الكاملة أن يش ل:
(أ)

ما ال يقل عن  55يف املائة يف حالة عبوات الوحدات الطازجة؛

(ب)

ما ال يقل عن  57يف املائة يف حالة عبوات الوحدات املعا(ة ،من إمجايل سعة (ح ) ،احلاوية.

 2-7قبول احلاوية
يُعترب أكه مت اسططتيفاء املتطلبات اخلاصططة بتعبئة احلاوية (على النحو احملدد يف القس ط  )1-7عندما ال يقل متوسططط مجيع احلاوايت
عن احلد األدىن املطلوب ،شرط أال يكون هناك كقص غري مربر يف فرادى احلاوايت.
 -8التوسيم
ابإلضافة إىل متطلبات املواصفة العامة اخلاصة بتوسي األغذية املعبأة مسبقاً ( ،)CXS 1-1985تُطبق األحكام احملددة التالية:
1-8

اسم املنتج الغذائي

1-1-8

يكون اس املنتج" :خيار خملل" أو "خملل اخليار" أو "ا(ركف".

2-1-8

تُدرج املعلومات التالية على مقربة من اس املنتج:
(أ)

كوع العبوة ،سواء عبوات الوحدات الطازجة أو عبوات الوحدات املعا ج(ة؛

(ب)

طرق التعبئة واألكواع الفرعية ،مبا فيه اس العشبة اليت ترد ضمن النوع الفرعي يف القس ( 3-2-2ب)؛
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(ج)

النوع الفرعي "الشبت" الذي ميكن إطالق تسمية "الشبت الطبيعي" أو "الشبت األصلي" عليه عندما تكون مثار
اخليار خممرة بشكل طبيعي يف حملول ملحي منخفض الرتكيز؛

(د)

ذات شكل كامل ،والعدد التقرييب لثمار اخليار يف احلاوايت اليت تفوق سعتها  4لرتات.

يف حال مت إكتاج هذا املنتج وفقاً لألحكام اليت تسري على األشكال األخرى (القس الفرعي  ،)3-1ينب ي أن حتتوي بطاقة
التوسي  ،على مقربة من اس املنتج ال ذائي ،على كلمات أو عبارات إضافية من شأهنا احلؤول دون تضليل املستهلك أو التسبب
أبي التباس لديه.

 -9أساليب التحليل وأخذ العينات
للتحقق من االمتثال هلذه املواصططفة ،تُسططتخدم أسططاليب التحليل وأخذ العينات الواردة يف أسططاليب التحليل وأخذ العينات املوصططى هبا
( )CXS 234-1999ذات الصلة ابألحكام الواردة يف هذه املواصفة.
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امللحق

1

مساعدات ةصرية حول مثار اخليار املعكوفة واحملدةّة
(أ)

مثار اخليار املعكوفة – مثار اخليار املعكوفة بزاوية  35درجة أو أكثر ،عند قياسها وفقاً ملا هو مبف يف ما يلي:

( ب)

مثار اخليار احملدةّة تشططمل مثار اخليار املعوجة ،واملتقزمة ،وغريها من أشططكال اخليار املشططوهة .ومثار اخليار املتقزمة تكون
ذات ش ط ط ططكل غري أس ط ط طططواين وقص ط ط ططري وغليظ ،أو تكون غري انمية مبا فيه الكفاية .وتكون مثار اخليار املتقزمة أو احملدبة
على الشكل التايل:

