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-1

النحصاق ا

1-1

تسر ررذه املو صفةص ر ر على طحني صلملرة صلذفيع صفعد لالس ر ر االب صل ار ررذه صف الر ررذ اس ر ر صل عذم صلةصر
 1-2أ انو.

2-1

ال تسذه املو صفةص

-2

الاوفف ا

صل س ر ر

على صجملذوش أو صلدقيق من نةع صلملرة صلذفيع .Sorghum bicolor (L.) Moench

مس خذج طحني صلملرة صلذفيع من ح ةب صلملرة صلذفيع  Sorghum bicolor (L.) Moenchمن خالل عملي طحن
ناعي حيث منزع غالف صل ملرة وصلربع ب در ك ري مع جذش صلسةمدصء إىل رج نعةم م ةل .
-3

الرتكيب ااألسصاسي اوعاواملااجلاودة ا

1-3

عاواملااجلاودةا–االعصام ا

1-1-3

من غي أن مكةن طحني صلملرة صلذفيع آمنا و الا لالس االب

2-1-3

من غي أن مكةن طحني صلملرة صلذفيع خاليا من كل ما اة غري مع ا من صلنكاات وصلذوصئح وصلاذصت صلي

صل اذه.

3-1-3

من غي أن مكةن طحني صلملرة صلذفيع خاليا من صل ملصرصت (صلار ر ر رةصئ صليةصني صفص ر ر رردر مبا
بكميات قد تاكل خطذص على ح صإلنسان.

2-3

عاواملااجلاودةا-ااحملددة ا

1-2-3

احمتاوىاالرطاوط

ذلك صلار ر ر رذصت صفي

صفائ م/م كحد أقصى

15

م عني صلرتصط مس ةايت أ ىن من صلذطةب ابلنس إىل بعض صلةجاات بس
2-2-3

صفناخ ومدة صلن ل وصل خزمن.

احمتاوىاالتصانن ا
ال م جاوز حم ةى صل انني

-4

امللاواثت ا

1-4

املعصادناالثقيل

طحني صلملرة صلذفيع

0.3

صفائ على أساس صفا ة صجلاف .

من غي أن مكةن طحني صلملرة صلذفيع خاليا من صفعا ن صلث يل بكميات قد تاكل خطذص على ح
2-4

.

صإلنسان.

خملةصاتامبيداتااآلفصات ا
من غي أن مي ثل طحني صلملرة صلذفيع للحدو صل صةى للمخل ات صليت وضع اا ايئ صلدس ةر صلغملصئي هلملو صلسلع

3-4

.

السماوماالةحري ا
من غي أن مي ثل طحني صلملرة صلذفيع للحدو صل صةى للسمةم صل طذم صليت وضع اا ايئ صلدس ةر صلغملصئي هلملو صلسلع

.
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-5

النظصاف االعصام ا

1-5

امة ى إبعدص صفن جات صفامةل أبحكام املو صفةص
صألغملم ( CXC 1-1969وغري ذلك من مدوانت صفمارس ر ر ر ر ر ررات ذصت صلص ر ر ر ر ر ررل ملص صفن وصليت تة ر ر ر ر ر رري ا ايئ
صلدس ةر صلغملصئي.

2-5

مكةن صفن خاليا من صفةص صلكذما إىل أقصى حد ممكن اس ممارسات صل صنيع صجليدة.

3-5

ومناول اا وف ا لألقسام ذصت صلصل من صف ا ئ صلعام لنظاف

عند صخ ار صفن ابألسالي صفناس ألخمل صلعينات وصل حص مكةن كما

ملي:



خاليا من صلكائنات صلي صلدقي بكميات قد تاكل خطذص على ح صإلنسان؛



خاليا من صلط يليات صليت قد تاكل خطذص على ح صإلنسان؛



خاليا من أم ما ة تكةن انلئ من كائنات حي قي بكميات قد تاكل خطذص على ح صإلنسان .ا

-6

التعبئ ا

1-6

مع أ طحني صلملرة صلذفيع

2-6

تصررنع صلاوايت مبا ذلك مةص صل ع ئ من مةص مأمةن ومناس ر لالس ر خدصم صف صررة مناا .ومن غي أالّ تن عناا
أم مةص سام أو رصئح أو نكا غري مذغةب فياا صفن .

3-6

عند تع ئ صفن

-7

التاوسيم ا

حاوايت حتافظ على

ات صلنظاف وصلص ات صل كنةلةجي وصل غملوم وصلسي للمن .

أكياس جي أن تكةن املو صألكياس نظي وم ين وقةم صلياك أو مغل باكل حمك .

ابإلض ر رراف إىل م طل ات صفةص ر ر صلعام صبا ر ر ب ةس ر رري صألغملم صفع أة مس ر ر ا

صحملد ة صل الي
1-7

(CXS 1-1985

تط ق صألحكام

:

اسمااملنتج ا
مكةن صس صفن على بطاق صل عذم " طحني صلملرة صلذفيع ".

2-7

تاوسيمااحلصاوايتاغريااملخصص اللبيعاابلتجزئ ا
تةضح صفعلةمات صبا ابلاوايت غري صفخصص لل يع ابل جزئ إما على صلاوم أو صفس ندصت صف صاح ولكن
جي أن تظاذ على صلاوم صس ر ر صفن وعالم تعذم صلار ررحن وصس ر ر وعنةصن صجلا صفصر ررنع أو صفع ئ  .غري أن جيةز
صالس عاض عن صس صفن جات وعالم تعذم صلاحن وصس وعنةصن صفصنِّّع أو صفع ئ بعالم تعذم باذط أن مكةن
من صلسال صل عذف بةضةح على املو صلعالم صفس ندصت صفصاح .

-8

أسصاليباالتيليلاوأخذاالعينصات ا
أنظذ نصةص صلدس ةر صلغملصئي ذصت صلصل صف عل أبسالي صل حليل وأخمل صلعينات.
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املليق ا
صلاالت صليت مذ فياا أكثذ من عامل حمد و/أو أسررلةب حتليل نة رري بارردة أن سد صفس ر خدمةن أسررلةب صل حليل
صفناس وحدو و صفناس .
أسصاليباالتيليل

العاوامل/األوفصاف

احلدود

الرمصاد ا

صلد صأل ىن:
صلةزن صجلاف
و-صلد صألقصى1.5 :
أساس صلةزن صجلاف

0.9

الربوتنا(N x 6.25

صلد صأل ىن:
صلةزن صجلاف

الدهاونااخصام ا

صلد صأل ىن:
صلةزن صجلاف
و-صلد صألقصى4.7 :
أساس صلةزن صجلاف

األليصافااخصام ا
ا

صألقصى1.8 :

صفائ على أساس

صفائ على

8.5

صفائ على أساس

2.2

صفائ على أساس

AOAC 923.03
 - ICC 104/1صلطذم

ل حدمد صلذما
صل ةب ومن جات صل ةب (صلرتميد على 900
رج مئةم (طذم صلنةع صألول
 أو - - ISO 2171: 1980صل ةب صل ةل
وصفن جات صفا  -حتدمد صلذما
)ICC 105/1 (1986

 صلطذم ل حدمد صلربوتني صبام صل ةبومن جات صل ةب لألغملم وصألعالف صليت
تس خدم خم ز حناس صلسيلينيةم (طذم صلنةع
صلثاين
 أو -ISO 1871:1975

صلد
أساس صلةزن صجلاف

صفائ على

صفائ على

AOAC 945.38F; 920.39C

 -أو -

 - ISO 5986: 1983صألعالف صليةصني -
حتدمد مس خذج صإلم ري ثنائي صألثيل

 - ICC 113:1972حتدمررد نس ر صأللياف
صبام (طذم صلنةع صألول
 أو – - ISO 6541:1981حتدم ررد حم ررةى صأللياف
صبام  -طذم  Scharrerصفعدل
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العاوامل/األوفصاف

احلدود

أسصاليباالتيليل

اللاون

ما بني  18و 30وحدة

طذم  Kent Jonesل ي رراس صللررةن
ابس خ ر رردصم تدرم .Martincolor
ك ابModern Cereal Chemistry
صلط ع صلسا س  1967صفؤل Kent
 Jones-Amosصلنالذ Food Trade
 Press Ltdلندن صفملك صف حدة
(طذم صلنةع صألول

حجمااحلُبيب
(صباةن

صلد صأل ىن :متذ نس  %100من
صلدقيق منخل  0.5مل للطحني
"صلناع " و 1مل للطحني "صف ةسط
صلنعةم "

( AOAC 965.22طذم صلنةع صألول مع
خصائص صفنخل كمررا ف رري
( ISO 3310/l - 1982مناخ ررل صالخ ار

