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مواصفات الدستور الغذائي لليمون األخضر
)(CODEX STAN 213-1999

-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية لليمون األخضر  1 Citrus latifolia Tanakaمن فصيلة
 Rutaceaeاليت تُقدِّم طازجة للمستهلك ،بعد التجهيز االتعبةزة ايُسزتننى منهزا مزا هزو خمصز لألغزرا
الصناعية.
-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفةات ،ارهن ًا باألحكام اخلاصة بكل فةة ادرجة السماح املقبولزة ،نن تكزون مثزار
الليمون األخضر كما يلي:
-

كاملة؛
سززليمة ،اتُسززتبعد املنتجززات املتضززررم مززن الززتعطن نا التلززب بصززورم اعلززها غ ز صززا ة
لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من ني مادم غريبة ظاهرم؛
خالية عمليا من اآلفات اليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خالية عمليا من الضرر الناجم عن اآلفات؛
خالية من الرطوبة اخلارجية غ الطبيعية باستنناء التكنب بعد اإلخراج من التخ ين البارد؛
خالية من ني رائحة غريبة ا/نا مذاق غريب؛
متماسكة؛
خالية من األرضرار اليت تسببها درجات ا رارم املنخفضة؛
خالية عمليا من الررضو ؛
خالية من البذار.

 2-2-5جيب نن تكون مثار الليمون األخضر قد بلغت درجة مالئمة من النمو االنضج افقا للمعزاي اخلاصزة
بالصنب اباملنطقة اليت منت فيها.

1

نوع من الليمون ا مضي الكب تطلق عليه نمساء يف خمتلب البلدان منل .Tahiti ،Persian ،Bearss

عدلت يف

5022 ،5002
MC523/A
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اجيب نن يكون منو الليمون األخضر احالته مما ميكنه من:
 حتمل عمليات النقل ااملناالة؛ الوصول حبالة مررضية إىل الوجهة املقصودم. 5-2-5احملتوى األدنى من السائل واملظهر اللوني
يقاس احملتوى األدنى من السائل بالنسبة إىل الوزن اإلمجالي للنمرم.
احملتوى األدنى من السائل 25 :يف املائة
جيب نن يكون اللون هو اللون املعراف للصنب يف ثلني سطح النمرم علزى األقزل .اينبغزي نن تكزون
النمرم خضراء الكن ميكن هلا نن تظهزر نيضزا مسزاحات غز ملونزة (بقزع صزفراء) حبزداد  00يف املائزة مزن
سطحها.
5-5

التصنيف
يصنب الليمون يف ثالث فةات معرفة ندناه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب نن يكزون الليمزون يف هزذه الفةزة عزالي اةزودم ،انن تتزوفر فيزه اخلصزائ املميز م للصزنب
ا/نا النوع التجاري .اجيب نن يكون خالياً من العيوب باستنناء عيوب سطحية طفيفة جداً ،شزريطة ن تزؤثر
تلك العيوب على املظهر العام للمنتَج انوعيته اجودم ا ف االعر يف العبوم.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب نن يكون الليمون فرات يف هذه الفةة عالي اةودم .اجيب نن يتمي خبصزائ الصزنب .بيزد
ننه ميكن السماح بالعيوب الطفيفة التالية شريطة ن تؤثر علزى املظهزر العزام للمنزتج انوعيتزه اجزودم ا فز
االعر يف العبوم:
 عيوب طفيفة يف الشكل؛ عيوب طفيفة يف امللوِّنات؛ عيوب طفيفة يف القشرم تتجااز سنتيمرت مربع ااحد.ب النمرم.
اجيب ن تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ
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 0-5-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفةة الليمون غ املؤهل ألن يدرج يف الفةتني األعلى الكنه يفي بالشراط الدنيا املذكورم يف
الفقرم  2-5نعاله .بيد ننه ميكن السماح بالعيوب اآلتية شريطة نن يزتف الليمزون خبصائصزه األساسزية مزن
ناحية النوعية اجودم ا ف االعر :
 عيوب يف الشكل؛ عيوب يف امللوِّنات؛ عيوب طفيفة يف القشرم تتجااز  5سم.5ب النمرم.
اجيب ن تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ

-3

األحكام اخلاصة باحلجم
ُيدد ا جم من خالل القطر األقصى للقسم األاسط من النمرم افق ًا للجدال التالي:
رمز احلجم

القطر (بامللليمرتات)

1

58 - 67

2

53 - 62

3

48 - 57

4

45 - 52

5

42 - 49

اميكن تعبةة الليمون بالعدد ،اميكن يف هذه ا الة ،رهنا با حتفاظ بتماثزل ا جزم الزذي تشزرتطه
هذه املواصفات ،ن تقع النمار كلها يف فةة ااحدم الكن رضمن فةتني متجاارتني.
ايُستبعد الليمون الذي يقل قطره عن  25مم.
ايتحقق التماثل يف ا جم من خالل مستويات األحجام املذكورم نعاله كما يلي ما مل يذكر غ ذلك:
()2

بالنسبة إىل النمار املصفوفة يف طبقات منتظمة يف العبوم ،مبا فيها احزدات العبزوم املعرارضزة
على املستهلك ،جيب ن يتجااز الفرق األقصى بني النمزرم األصزغر ااألكز يف فةزة حجزم
ااحدم ،نا يف حالة الليمون املعبأ بالعدد رضمن فةزتني متجزاارتني 7 ،مزم (بالنسزبة لفةزات
ا جم  2إىل .)2

()5

بالنسبة للنمار غ املصفوفة يف طبقات منتظمزة يف العبزوم االنمزار املخصصزة للبيزع املباشزر
للمستهلك يف عبوات صلبة فرادية ،جيب ن يتجااز الفرق بزني النمزرم األصزغر ااألكز يف
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العبوم نفسها نطاق فةة ا جم املناسبة يف جدال األحجزام ،نا يتجزااز يف حزال التعبةزة
بالعدد ،النطاق باملليمرت لواحدم من الفةتني املتجاارتني املقصودتني.
()0

-4

بالنسبة للنمار املعبأم يف صناديق سائبة ايف عبوات فرادية غ صلبة (الشبكات ،األكيزاس)
خمصصة للبيع املباشر إىل املستهلك ،جيب ن يتجااز الفزرق األقصزى للحجزم بزني النمزرم
األصغر ااألكز يف نفز الكميزة نا العبزوم نطزاق اميزع ثزالث فةزات متتاليزة يف جزدال
األحجام.

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف اةودم اا جم يف كل عبوم إذا كزان املنزتج يفزي با شزرتاطات احملزددم للفةزة

املبينة.
 2-2التسامح يف اجلودة
 2-2-2الفئة "املمتازة"

مخسة يف املائة من حيث العدد نا الوزن من الليمون الذي يفي با شرتاطات اخلاصة بالفةة الكنزه
يفي باشرتاطات الفةة األاىل نا يدخل ،استنناء ،يف حداد املسموح به لتلك الفةة.
 5-2-2الفئة األوىل
عشرم يف املائة من حيث العدد نا الوزن من الليمون الذي يفي با شرتاطات اخلاصة بالفةزة الكنزه
يفي باشرتاطات الفةة النانية نا يدخل ،استنناء ،يف حداد املسموح به لتلك الفةة.
 0-2-2الفئة الثانية
عشرم يف املائة من حيزث العزدد نا الزوزن مزن الليمزون الزذي يفزي با شزرتاطات اخلاصزة بالفةزة
ا با د األدنى من ا شرتاطات ،باستنناء املنتج املتضرر من التعطن نا غ ذلك من التلب الذي جيعله غز
صاحل لالستهالك.
5-2

حدود التسامح يف احلجم

ا جم املسموح به لكافة الفةات هو  20يف املائة من حيث العدد نا الوزن من الليمون اهزو مزا ينزاظر
ا جم الذي ي يد نا ينق مباشرم عما هو مشار إليه على العبوم.
ا ميكن نن يقل قطر النمرم بأي حال من األحوال عن  20ملم.
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األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل
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جيب نن تكون حمتويات كل عبوم متماثلة احتتوي علزى الليمزون فقزط امزن نفز املنشزأ االصزنب
االنوعية اا جم .ابالنسبة للفةة "املمتازم" ،جيب نن يكون اللون متماثال .اجيب نن مينل اةز ء املرئزي مزن
حمتويات العبوم كل حمتويات العبوم.
5-2

التعبئة

جيب تعبةة الليمون بطريقة حتمي املنتج على النحزو الصزحيح .اجيزب نن تكزون املزواد املسزتخدمة
داخل العبوم جديدم ،2انظيفة اجيدم مبا يول دان التسبب بأي رضزرر خزارجي نا داخلزي بزاملنتج .ايُسزمح
باستخدام مواد ،ابوجه خاص الورق نا الدمغات اليت حتمل املواصفات التجاريزة ،شزريطة نن يزتم الطبزع نا
التوسيم حب نا غراء غ سام.
اجيب نن تزُعبأ مثار الليمون يف كل عبوم با متنال للمدانة الداليزة ملمارسزات تعبةزة انقزل الفاكهزة
ااخلضراات الطازجة املوصى بها ).(CAC/RCP 44-1995
 2-5-2وصف العبوات
جيب نن تفي العبوات مبواصفات النوعية االنظافة الصحية االتهويزة ااملقاامزة الزيت تضزمن مناالزة
مثار الليمون اشحنها احفظها بالطريقة املناسبة .اجيب نن تكون العبوات خالية من ني مواد نا راائح غريبة.

-6

العالمات أو التوسيم

1-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلرضززافة ملتطلبزززات "مواصززفات الدسزززتور الغزززذائي العامززة لورضزززع عالمززات األغذيزززة املعلبزززة"
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملددم التالية:
 2-2-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوم ،يذكر يف بطاقزات التوسزيم املورضزوعة علزى كزل عبزوم اسزم
املنتزَج اميكن نن يورضع اسم الصنب

2

ألغرا

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادم استخدامها يف غذاء نوعي.
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العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب نن حتمل كل عبوم اخلصائ التالية بأسزطر مكتوبزة معزة يف نفز اةهزة حيزث تورضزع
العالمات بشكل مقراء ايتعذر حموها اظاهرم للعيان من اخلارج ،نا يف املستندات املصاحبة للشحنة.
 2-5-6حتديد اهلوية
اسم اعنوان املصدِّر ا /نا املعبِّئ ا/نا املرسِل .رم حتديد اهلوية (اختياري).3
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج .اسم الصنب (اختياري).
 0-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،اعلى نساس اختياري املنطقة اليت ننتجته نا اسم املكان الوطين نا اإلقليمي نا احمللي.
 2-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفةة؛
ا جم (رم ا جم نا القطر األدنى ااألقصى بامللليمرتات)؛
الوزن الصايف (اختياري)؛
رم ا جم (نا إذا كانت النمار املعبأم بالعدد تدخل يف فةزتني متجزاارتني مزن فةزات ا جزم،
فيجب بيان رم ا جم نا القطر األدنزى ااألقصزى بزامللليمرتات) اعزدد النمزار يف حالزة النمزار
املصفوفة يف طبقات يف العبوم.

 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 2-7ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدسزتور فيمزا يتعلزق
باملواد امللوثة ااملواد السمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
 5-7ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحداد القصزوى ملخلفزات مبيزدات اآلفزات الزيت حتزددها
هيةة الدستور الغذائي.
 3تتطلب التشريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن ا سم االعنوان .غ ننه ينبغي اإلشارم إىل املرجع "املعبئ ا/نا املرسل
(نا املختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرم يف حال استعمال عالمة رم .
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النظافة الصحية

 2-8يوصَ ى بأن جيري إعداد امناالة املنزتج الزذي تغطيزه نحكزام هزذه املواصزفات افقز ًا للبنزود املتصزلة
باملورضززوع مززن املدانززة الداليززة للممارسززات املوصززى بهززا  -املبززادا العامززة للنظافززة الصززحية لألغذيززة
( ،)CAC/RCP 1-1969امدانززة ممارسززات النظافززة الصززحية فيمززا يتعلززق بالنمززار ااخلضززر الطازجززة
( )CAC/RCP 53-2003اغ ذلك من نصوص الدستور الغذائي منل مدانة ممارسات النظافة الصحية امدانة
املمارسات.
 5-8اينبغي نن ميتنل املنتج ألي معاي ميكرابيولوجية حمددم افقاً ملبادا ارضع املعاي امليكرابيولوجيزة
اتطبيقها يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997

