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-1

النطصاق

1-1

تسري هذه املواصفة على طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير املعدين لالستهالك البشري املباشر بعد طحن عرانيس
الذرة الشائعة .Zea Mays L

2-1

وال تس ررري هذه املواص ررفة على طحني الذرة ال ام وال دقيق الذرة وال اجلريش الس رريأ جو جريش الس ررويد جو طحني
الررذرة اال االاتوررار جو طحني الررذرة املعرية جو جريش الررذرة املعرية جو طحني الررذرة امل اولررة جو قش ر ر ر ر ر ر ررارة الررذرة
قلوي.
جو م تجات الذرة املعاجلة ً
التاور جو

ص ر ر اعة ال شر ررا جو

جي اسر ررتادا ص ر ر اع

3-1

وال تسر ررري هذه املواصر ررفة على طحني الذرة املسر ررتاد
جو املستاد كعلف حيواين.

-2

الاوفف

1-2

طحني الذرة اخلصالي من اجلذير هو الغذاء املعد من عرانيس الذرة  .Zea Mays Lال املة ال ض ر ررس والس ر ررليوة واخلالية من
اجلذير بعد ت ظيفها من الشوائب والعفونة وبذور األعشرراب الض ررارة وجيررة حبوب جارى جث اء عولية الطحن اليت تسحق
فيها احلبة إىل درجة ال عومة امل اسرربة واليت يرام م ها ال االة واجلذير .واالم إعداد الطحني قد تف ر احلبيبات اخلش ر ة
من العرانيس املطحونة مث يُعاد طح ها ومرجها مأ مجيأ املواد اليت فُ لت م ها.

2-2

جريش الذرة اخلالية من اجلذير هو الغذاء املعد من عرانيس الذرة  .L Mays Zeaال املة ال ض ر ر ر ر ررس والس ر ر ر ر ررليوة واخلالية من
اجلذير بعد ت ظيفها من الشر روائب والعفونة وبذور األعش رراب الض ررارة وجية حبوب جث اء االم عولية الطحن اليت تس ررحق
فيها احلبة إىل درجة ال عومة امل اسبة واليت يرام م ها ال االة واجلذير إيالة شبه كاملة.

-3

الرتكيب األسصاسي وعاوامل اجلاودة

1-3

عاوامل اجلاودة  -العصام

1-1-3

ي ون طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير مأمونني وصاحلني لالستهالك البشري.

2-1-3

ي ون طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير االيني من ك ما هو غر معتاد من ال هة جو الروائح جو احلشرات احلية.

3-1-3

ي ون طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير االيني من القذارة (الش روائب ات األص ر احليواين لا
امليتة) ب ويات قد تش اطراً على صحة اإلنسان.

لا احلش ررات

2-3

عاوامل اجلاودة  -احملددة

1-2-3

حمتاوى الرطاوب

15.0

املائة  /كحد جق ى

يتعني اشرتاط مستويت جدىن من الرطوبة ابل سبة إىل بعض الوجهات بسبب امل اخ ومدة ال ق والتارين.
-4

امللاواثت
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3

املعصادن الثقيل
اطرا على
ي ون طحني وجريش ال ررذرة اخل ررالي ررة من اجل ررذير ا رراليني من املع ررادن ال قيل ررة ي كوي ررات ق ررد تشر ر ر ر ر ر ر ر ر
ً
صحة اإلنسان.

2-4

خملةصات مبيدات احلشرات
خيض ر ر ر ر ررأ طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير للحدود الق ر ر ر ر رروى للوالفات اليت ول ر ر ر ر ررعتها هي ة الدس ر ر ر ر ررتور الغذائ
هلذه السلعة.

3-4

السماوم الةطري
خيض ر ررأ طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير للحدود الق ر رروى للس ر رروو الفطرية اليت ول ر ررعتها هي ة الدس ر ررتور الغذائ
هلذه السلعة.

-5

النظصاف العصام

1-5

يوص ر ر ر ررى إبعداد امل تجات املش ر ر ر رروولة ح ا هذه املواص ر ر ر ررفة وم اولتها وف ًقا لألقس ر ر ر ررا ات ال ر ر ر ررلة من املباد العامة
ل ظافة األغذية ( )CXC 1-1969وغر لا من مدوانت املوارس ر ر ر ررات ات ال ر ر ر ررلة يذا امل تس واليت توص ر ر ر ر يا هي ة
الدستور الغذائ .

2-5

ي ون امل تس االيًا من املواد ال ريهة إىل جق ى حد مم ن حبسب ممارسات الت يأ اجليدة.

3-5

ع د ااتبار امل تس ابألساليب امل اسبة ألاذ العي ات والفحص ي ون كوا يل :
 االيًا من ال ائ ات احلية الدقيقة ب ويات قد تش -االيًا من الطفيليات اليت قد تش

اطرا على صحة اإلنسان؛
ً

اطرا على صحة اإلنسان؛
ً

 -االيًا من جية مادة ت ون انش ة عن كائ ات حية دقيقة ب ويات قد تش

اطرا على صحة اإلنسان.
ً

-6

التعبئ

1-6

يعبأ طحني وجريش الذرة اخلالية من اجلذير
للو تس.

2-6

ت ر أ احلاويت لا لا مواد التعب ة من مواد مأمونة وم اسرربة لالسررتادا املق ررود م ها .وي بغ جال ت تس ع ها جية
مواد سامة جو رائحة جو ن هة غر مرغوب فيها امل تس.

3-6

ع د تعب ة امل تس

-7

التاوسيم

حاويت حتافظ على صررفات ال ظافة وال ررفات التق ية والتغذوية واحلسررية

جكياس جيب جن ت ون هذه األكياس نظيفة ومتي ة وقوية احلياكة جو مغلقة بش

حم م.

ابإلل ر ر ر ر ررافة إىل متطلبات املواص ر ر ر ر ررفة العامة املتعلقة بتوس ر ر ر ر رريم األغذية املعبأة مس ر ر ر ر رربقا ( (CXS 1-1985تطبق األح ا
احملددة التالية:

4
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اسم املنتج
ي ون اسم امل تس الذي يظهر على بطاقة التوسيم "مسحوق جو جريش الذرة اخلالية من اجلذير".

2-7

تاوسيم احلصاوايت غري املخصص للبيع التجزئ
تولررح املعلومات اخلاصررة حباويت البيأ ابجلولة إما على احلاوية جو املسررت دات امل رراحبة ول ن جيب جن يظهر على
احلاوية اس ررم امل تس وعالمة الش ررح ة واس ررم وع وان اجلهة امل ر ر عة جو املعب ة .غر جنه جيوي االس ررتعال ررة عن اس ررم امل تجات
وعالمة الش ررح ة واس ررم وع وان امل ر رعأ جو املعبت بعالمة تعريف بش رررط جن ي ون من الس رره التعر بول ررو على هذه
العالمة املست دات امل احبة.

-8

أسصاليب التحليل وأخذ العينصات
جنظر ن وص الدستور الغذائ

ات ال لة املتعلقة ساليب التحلي وجاذ العي ات.
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امللحق
احلاالت اليت يرد فيها جك ر من عام حمدد و/جو جسررلوب حتلي نوص ر بشرردة جن سدد املسررتادمون جسررلوب التحلي
امل اسب وحدوده امل اسبة.
العاوامل/األوفصاف

الرمصاد

الربوتني ()N x 6.25

أسصاليب التحليل

احلدود
AOAC 923.03
احلد األق ررى 1.0 :املائة على جسرراس
ISO 2171:1980
الوين اجلا
)ICC Method No. 104/1 (1990
احلد األدىن 7.0 :املائة على جس ر ر ر ر رراس  ICC 105/lطريقة حتديد الربوتني اخلا احلبوب
وم تجررا ررا س ر ر ر ر ر ر رواء للغررذاء جو لألعال (ال و )1
الوين اجلا
حمفر السيلي يو  /ال حاس
 جو -ISO 1871: 1975

الدهاون اخلصام
احلبيبصات

احل ررد األق ر ر ر ر ر ر ررى:
جساس الوين اجلا

2.25

امل ررائ ررة على

ط ر ر رح ر ررني ال ر ر ررذرة اخل ر ر ررالر ر ري ر ر ررة  95املررائررة جو جك ر ر االم م ا ر
 0.85ملم؛
من اجلذير
-و-

AOAC 945.38F; 920.39C
ISO 5986:1983

AOAC 965.22

(طريقة من نو  1مأ م ا ب املواصفة اليت
جاءت )1982-1/3310 ISO

 45املررائررة جو جك ر ر االم م ا ر
 0.71ملم؛
و-ر االم م ا ر

 25امل ررائ ررة جو جقر ر
 0.210ملم
جر ر رري ر ررش ال ر ر ررذرة اخل ر ر ررالر ر ري ر ر ررة  95املررائررة جو جك ر ر االم م ا ر
 2.00ملم؛
من اجلذير
و- 20امل ررائ ررة جو جقر ر
 0.71ملم

ر االم م ا ر

AOAC 965.22

(طريقة من نو  1مأ م ا ابملواصفة اليت جاءت
)1982-ISO 3310/1

