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النطصاق
تس ر ر ر ر هذه املواص ر ر ر ر على املنتجات الربوتيني النباتي املعدة لالسر ر ر ررت دا يف األغذي اليت يتم حتض ر ر ر ر ها من خالل
عمليات خمتل ل ص ر ر واسر ررت ا الربوتينات من مصر ررا نباتي ختتلف عن الربوتني األحا اخللي  .وتعد املنتجات
الربوتيني النباتي لالس ر ر ر ررت دا يف األغذي اليت تتطلب مزيدا من التحضر ر ر ر ر ولالس ر ر ر ررت دا من قب ص ر ر ر ررناعات جتهيز
األغذي  .وال تس هذه املواص على أ منتج ب وتيين نبايت خاضع ملواص من مواص ات الدستو الغذائي اخلاص
ابلسلع األساسي  ،ويشا إليه ابسم حمد طبقا هلذه املواص ات.
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الاوفف
تش ر ر املنتجات الربوتيني النباتي اليت تش ررملها هذه املواص ر ر  ،املنتجات الغذائي اليت يتم إنتاجها من خالل خت يض
أو إزال بعض امل وانت غ الربوتيني األسرراسرري من املوا النباتي (املياه ،الزيت ،النشررا والنشررو ت األخ ى) على حنو
يساو فيه حمتوى الربوتني ( 40 )N x 6.25يف املائ أو أكث  .ويتم حساب حمتوى الربوتني على أساس الوزن اجلاف
ابستثناء ال يتامينات واملعا ن املضاف .
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الرتكيب األسصاسي وعاوامل اجلاودة والعاوامل التغذوي

1-3

املاواد اخلصام
املوا النباتي النظي والس ررليم اخلالي بشر ر أس رراس رري من املوا الغ يب وفقا ملما س ررات التص ررنيع اجليدة أو املنتجات
الربوتيني النباتي ذات حمتوى أق من الربوتينات واملمتثل للمتطلبات اليت تنص عليها هذه املواص .

2-3

ينبغي أن تتقيد املنتجات الربوتيني النباتي ابملتطلبات املتعلق ابلرتكيب الالحق  ،ابس ر ر ر ر ر ررتثناء احلاالت اليت جيوز فيها
تعدي بعض املتطلبات يف أنواع حمد ة من املنتجات الربوتيني النباتي .

1-2-3

حمتاوى الرطاوب
ينبغي أن ي ون حمتوى ال طوب من ض ر ر ر را مبا فيه ال اي لض ر ر ررمان االس ر ر ررتق ا املي وبيولوجي وفقا لش ر ر ر ر و الت زين
املوصى هبا.

2-2-3

الربوتني اخلصام
ينبغي أال يق حمتوى الربوتني اخلا ( )N x 6.25عن  40يف املائ على أس ر ر ر ر ر رراس قاعدة الوزن اجلاف ،ابس ر ر ر ر ر ررتثناء
ال يتامينات واملعا ن واألمحاض األميني واملوا املضاف إىل األغذي .

3-2-3

الرمصاد
ينبغي أال تتجاوز كمي ال ما بعد احل ق نسب  10يف املائ على أساس الوزن اجلاف.

4-2-3

الدهاون
ينبغي أن يتسق حمتوى الدهون املتبقي مع مما سات التصنيع اجليدة.
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األليصاف اخلصام
يف حال املنتجات اليت ال تش ر ر ر ررملها مواص ر ر ر ر ر حمد ة ،ينبغي أال تتجاوز األلياف اخلا فيها نس ر ر ر ررب  10يف املائ على
أساس الوزن اجلاف.

3-3

املكاوانت االختيصاري
النشو ت ،مبا فيها الس

(أ)

ت

(ب) الدهون والزيوت الصاحل لألك
( ) املنتجات الربوتيني األخ ى
ال يتامينات واملعا ن

()

(هر) امللح
(و) األعشاب والتواب
4-3

العاوامل التغذوي
ينبغي أن خيض ررع التص ررنيع مل اقب متدني و قيق بشر ر كاف لض ررمان الن ه واالس ررتس رراغ املثاليني ،إض رراق إىل م اقب
العوام اليت تقل من امتصرراا املغذ ت مث إبطاء مثبط الرتبسررني واهليماغلوتينني واجللوكوسرينوالت وغ ذلك وفقا
لالسررت دا املقصررو منها .وجيب أن يتم حتديد املسررتوى األقصررى املسررمو به يف ما خيص املنتج النهائي يف احلاالت
اليت ي ون فيها من الض ر ر ر و م اقب فعالي مثبط الرتبسر ر ررني يف الغذاء .ويتم إنتا بعض املنتجات الربوتيني النباتي يف
ظ ظ وف ح ا ي من ضر لتجنب فقدان قابلي الربوتني للذوابن أو فعالي األنزمي .وينبغي أن ختضررع هذه املنتجات
الربوتينير النبراتير لالختبرا من أجر قيراس القيمر التغرذوير الربوتينير فيهرا عقرب املعراجلر املالئمر ابحل ا ة .وينبغي أال
ي ون التجهيز شديدا إىل حد إضعاف القيم الغذائي بش ملحوظ.
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املاواد املضصاف إىل األغذي

1-4

املاواد املسصاعدة يف عملي التجهيز
خالل تصنيع املنتجات الربوتيني النباتي  ،جيوز است دا ال ئات التالي من املوا املساعدة يف عملي التجهيز:

ينبغي أن متتث املوا املسر ر ر ر رراعدة يف عملي التجهيز اليت تشر ر ر ر ررملها هذه املواص ر ر ر ر ر  ،لل طو التوجيهي بشر ر ر ر رردن املوا
املست دم كمساعدات للتجهيز (.)CXG 75-2010






املوا املنظم للحموض
املوا املضا ة لل غوة
املثبتات
مستحض ات االنزميات
املوا املذيب للمست لصات
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املوا املانع للغبا
موا معاجل الدقيق
عوام م افح اللزوج




2-4

املاواد املضصاف إىل األغذي
ال جيوز است دا أ موا مضاف يف املنتجات الربوتيني النباتي .
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امللاواثت
ّ
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النظصاف العصام

1-6

يوصى إبعدا املنتجات املشمول أبح ا هذه املواص ومناولتها وفقا لألقسا ذات الصل من املبا ئ العام لنظاف
األغذي (.)CXC 1-1969

2-6

وت ون املنتجات خالي من أ موا غ م غوب هبا إىل أقصى حد مم ن وفقا ملما سات التصنيع اجليدة.

3-6

عند اختبا املنتجات ابألساليب املناسب ألخذ العينات وال حص ،ت ون:

ينبغي أن ت ون املنتجات الربوتيني النباتي خالي من املعا ن الثقيل ب ميات قد تش

(أ)

خالي من ال ائنات احلي الدقيق ب ميات قد تش

خط ا على صح اإلنسان؛

(ب) خالي من أ ما ة انمج عن كائنات حي قيق ب ميات قد تش
( ) خالي من أ موا سام ب ميات قد تش
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خط ا على صح اإلنسان.

خط ا على صح اإلنسان.

خط ا على صح اإلنسان.

التعبئ
تعبد املنتجات الربوتيني النباتي يف حاو ت نظي مالئم حتافظ على املنتج خالل الت زين والنق فيبقى جافا ومدموان.
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التاوسيم
تطبق أح ا املواص العام املتعلق بتوسيم األغذي املعبدة مسبقا (.)CXS 1-1985

1-8

اسم املنتج

1-1-8

ينبغي أن ي ون اسر ر ر ررم املنتج الذ يظه على بطاق التوسر ر ر رريم ُيمنتج ب وتيينُ...ي ورميأل ال ا ابسر ر ر ررم املصر ر ر ررد ا د
للربوتني النبايت مث ال ول السو اين وبذو القطن وبذو الل ت.

2-1-8

ينبغي ذك حمتوى الربوتني يف املنتجات الربوتيني النباتي على أساس الوزن اجلاف.

3-1-8

جيوز أن يشم االسم مصطلحا يصف بدق الش

4-1-8

يف احلاالت اليت ختضع فيها املنتجات الربوتيني النباتي ملعاجل من حيث قوامها ،مي ن أن يشم اسم املنتج مصطلحا
يست د لوص ه مث ُيالناعمُي أو ُياجمل و ُي.

املا

للمنتج مث ُيحبيباتُي أو ُيقطعُي.
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5

قصائم املكاوانت
يتعني ذك قائم كامل ابمل وانت على بطاق التوسرريم ابلرتتيب التنازحب بسررب نسررب ك منها ابسررتثناء احلاالت اليت
تضرراف فيها ال يتامينات واملعا ن ،وينبغي ت تيب هذه امل وانت يف جمموعتني من صررلتني لل يتامينات واملعا ن ،وتذك
ضمن هاتني ال ئتني ال يتامينات واملعا ن على التواحب وابلرتتيب التنازحب بسب نسب ك منها.

3-8

تاوسيم احلصاوايت غري املخصص للبيع التجزئ
توضح املعلومات اخلاص ابحلاو ت غ امل صص للبيع ابلتجزئ إما على احلاوي أو يف املستندات املصاحب  ،ول ن
جيب أن تظه على احلاوي اسر ررم املنتج وعالم تع يف الشر ررحن واسر ررم وعنوان اجله املصر ررنع أو املعبئ  .غ أنه جيوز
االستعاض عن اسم املنتجات وعالم تع يف الشحن واسم وعنوان املصنِّع أو املعبئ بعالم تع يف بش أن ي ون
من السه التع ف بوضو على هذه العالم يف املستندات املصاحب .
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أسصاليب التحليل وأخذ العينصات
أنظ نصوا الدستو الغذائي ذات الصل املتعلق أبساليب التحلي وأخذ العينات.

